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II. Założenie Drohobycza
Od Redakcji: Zgodnie z zapowiedzią („Niecenione gawędy Mścisia”, „Biuletyn SPZD”. nr 18 (2016) ss.111–
112) drukujemy kolejne rozdziały z broszury „Z dziejów Drohobycza Cz.I”, Drohobycz 1935, 109 s.

W

bardzo dawnych czasach, jak twierdzi odwieczne podanie, północne stoki Bieszczadów,
u podnóża których rozłożył się w wiele lat później zamożny Drohobycz, zamieszkiwał szczep
Welotów, zwany powszechnie Wilkami. Weloci budowali wśród skał obronne zamczyska, w których
przechowywali bogate łupy wojenne, gromadzili tam nieprzebrane skarby i dostatki, a że ponoć
posługiwali się złymi duchami, które na ich rozkaz były im we wszystkim posłuszne i pomocne,
zwłaszcza gdy mieli wyrządzać krzywdę okolicznym szczepom, osiadłym w sąsiedzkiej krainie, żyli
bezkarnie i zanadto pewni swej potęgi.
Z czasem skończyło się panowanie Wilków. Oto ze wschodu nadciągnęły dzikie hordy tatarskie,
które wkrótce opanowały całą tę krainę, a z Welotami czyli Wilkami szybko się uporali i nawet zamienili ich w swych niewolników. Na czele azjatyckiej dziczy stał wówczas kosooki Tatar, Szełudywy
Buniak, z wyglądu raczej do zwierza podobny, niż do człowieka; z konia nie złaził, choć opasły był
jak dynia i niewygodnie mu było na nim siedzieć. Gdy ogarnął go zły humor, w jego olbrzymiej
głowie połyskiwały oczy jak u żbika, zęby błyszczały złowrogo, a cielsko całe dostawało kurczowych
drgawek. Strasznym bywał wówczas, od czasu do czasu szarpał swą długą do pasa brodę, a gdy znów
się uspokoił, przymykał oczy, żuł dalej ziarna konopne i łuski od siebie w dal wypluwał. Rozum jednak posiadał wielki i to mu dodawało powagi i znaczenia, że wszyscy go zawsze mimo woli słuchać
musieli i bez szemrania wykonywali najdziwaczniejsze pomysły.
W swym marszu z dalekiego Wschodu doszedł Szełudywy Buniak aż do miasta Bycza, zbudowanego nad rzeką Tyśmienicą, nieopodal dzisiejszych Tustanowic. Mieszkańcy Bycza, znający się dobrze na rzemiośle wojennym, posiadali dostatek broni i doskonale ufortyfikowaną osadę, a wskutek
tego pewni byli, że nie dozwolą  wrogowi, o którego dzikości dosyć się nasłuchali, by zajął ich gród,
a ich samych zamienił w niewolników. Przygotowali się przeto do obrony i postanowili raczej mężnie zginąć, niż bić pokłony przed potworem i prosić o litość, łaskę i zdrowie, coby im i tak na nic
się nie przydało. Umocnili przeto częstokoły, podsypali miejscami wały, pogłębili wokoło forteczne
rowy i napełnili wodą, a wieże drewniane zaopatrzyli w kamienne pociski i belki do rzucania na
wdzierającego się nieprzyjaciela.
Niedługo czekali na wroga. Właśnie przed samymi zbiorami wiosennych zasiewów zaroiły się
okoliczne wzgórza od dzikich najeźdźców, a wrzask ich zagłuszył wydawanie rozkazów i nawoływania oblężonych. Chytry Buniak przed rozpoczęciem szturmu zawezwał byczan do poddania się,
lecz usłyszawszy tylko ich drwiące okrzyki i obraźliwe słowa, przystąpił do zdobywania osady. Użył
przeto ogromnych wysiłków, by zdobyć okopy i wieże obronne podpalić, lecz oddziałom tatarskim,
zdolnym tylko do walki na koniach, praca ta nie szła gładko, a choć wyrzucali tysiące strzał z tlejącymi hubkami i płonącymi kłakami, nasyconymi smołą, domów nie zapalili, mimo że pokryte były
słomą, gdyż oblężeni skrzętnie dachów pilnowali i natychmiast gasili zarzewie, zanim zdołało objąć
tak palny materiał.
Dziki Tatar pienił się ze złości, że natrafił na tak silny opór, przeklinał i katował dowódców za niedołęstwo przy natarciach, aż i sam osłabł, a czując swą niemoc, legł jak bez duszy na barłogu ze skór
baranich. Dopiero na drugi dzień, ze świtem, ożywił się, nabrał otuchy, a zadowolony z siebie wysłał
pod bramę fortecy kilku zaufanych towarzyszy z zieloną gałęzią i z oznajmieniem, że z pod Bycza
ustąpi, a nawet nie będzie żądał już żadnego okupu, byle tylko każdy mieszczanin ofiarował mu
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w darze po jednym gołębiu, od których się roiło na dachach oblężonej fortecy. „Wy przecież – mówili posłowie do byczan – straty żadnej nie poniesiecie, a wódz nasz odstąpi bez ujmy dla swej sławy”.
Dumni ze swej przewagi nad wrogiem, nie podejrzewali strapieni obywatele  chytrego podstępu
i w swej naiwności, bez głębszego namysłu zgodzili się na dość dziwne żądania tatarskie i bez najmniejszego sprzeciwu, a nawet z wielką życzliwością każdy z mieszczan przyniósł wysłannikom
swego wroga po gołębiu, a ci złożyli je u stóp swego władcy. Tegoż jeszcze dnia, pod wieczór, Tatarzy z pod Bycza znikli jak mgławica, a znużeni byczanie postanowili sobie wreszcie odpocząć,
jakkolwiek mieli się na ostrożności i poza bramy miejskie nie odważyli się wychodzić. Błogi spokój
zapanował nad całą okolicą.
Tymczasem po niezakłóconej niczym nocy, o świcie, gdy obywatele zażywali jeszcze snu spokojnego, nagle całe miasto stanęło w płomieniach. Oto chytry Tatarzyn, odsunąwszy się zaledwie o dwie
mile od grodu, kazał o brzasku dnia przywiązać każdemu gołębiowi do ogona zatloną hubkę i tak
puścić wolnego w niedaleką drogę. Przerażone gołębie w dwa pacierze powróciły do swych sadyb
i ukryły się pod strzechą, a nim słońce nieszczęsny gród oświeciło swymi promieniami, wszystkie
domy rozgorzały, jak jeden wielki stos ofiarny. O  ratunku mowy nie było, gdyż mieszczanie stracili
głowę, a choć rzucili się do gaszenia pożaru, to jednak wieże i wały miejskie pozostawili bez obrony,
a wróg tymczasem uderzył ze wszystkich stron na fortalicję, wdarł się z łatwością za okopy, rozwalił
palisady i począł mordować każdego, kto tylko pod rękę się nawinął. Około południa grobowa cisza
zaległa nad dymiącymi zgliszczami wczoraj jeszcze huczącego grodu, a tylko gdzieś tam pod lasem
można było słyszeć jęki bitych i  torturowanych niewiast i dzieci, pędzonych w srogą niewolę.
Szełudywy Buniak daleko nie odszedł, zatrzymał się bowiem w nie bardzo odległym, wygodnym
jarze nad słonym potokiem, tam też syt sławy i chwały, uznany za arcymądrego, osadził swych
niewolników, którym pozwolił się pobudować. Tak powstał drugi Bycz, czyli Drohobycz. Sam zaś
chan tatarski osiadł w pobliskim zamku uryckim, który odbudował, opatrzył basztami i strzelnicami i dobrze zaprowiantował. Z zamku tego wyprawiał swych wojów w okoliczne strony, a skarby
zdobyte chował w podziemiach swej fortecy, w której żył dostatnio wśród biesiad, tańców i zabawy.
Drohobyczanie tymczasem, pobudowawszy sobie wygodne domy, trudnili się warzeniem soli z ropy
solnej, wydobywającej się obficie z głębi ziemi, oraz zajmowali się tkactwem, a wyrabiając przepyszne materie, sprzedawali je w dalekie strony.
  

Podanie o Szełudywym Buniaku znane jest na całym Podkarpaciu, od Kołomyi po Turkę i Sambor,
a treść tylko uległa rozmaitym zmianom, bo jedni uważają Buniaka za możnego chana, carzyka, inni
zaś za czarownika, który z diabłem zawarł ugodę, by ludziom szkodzić, a samemu bogactwa zebrać.
Trudno już dziś stwierdzić, kto i kiedy założył Drohobycz. Od długiego szeregu lat, bo od XVIII wieku
zastanawiano się nad tym, lecz pewnych wniosków nikt dotychczas wysnuć nie zdołał.
Zresztą różni różnie plotą. Jedni twierdzą, że w okolicy między Stebnikiem a Bolechowcami istniała
osada Bycz, a gdy ją Tatarzy spalili, mieszkańcy jej przenieśli się nad Tyśmienicę i założyli drugi Bycz
czyli Drohobycz. Inni twierdzą, że  nazwa ta pochodzi od wsi Hubicze, odległej o 5 km od Drohobycza,
a słynącej z bardzo starej i powszechnie swego czasu znanej warzelni soli, stąd Druhoj-Hubycz czyli
Drohobycz. – Jeszcze inni wywodzą nazwę miasta od pierwotnych kolonistów z Biecza w województwie krakowskim; Biecz, miasto obronne i warowne, porównywane było w dawnych czasach z Krakowem i nawet nazywane jak i Krosno, „Małym Krakowem”. W XVI wieku posiadał Biecz 40 000 mieszkańców, lecz dziś to mała mieścina, bo licząca niespełna 4000 dusz. Ponieważ ruch kolonizatorski na
Wschód, zwłaszcza od czasów ostatniego Piasta był bardzo wielki, wskutek tego przypuszczenie, że
nazwa Drohobycz pochodzi od Biecza jako Druhoj-Biecz, odgrywający również poważną rolę w Państwie Polskim, nie jest może zupełnie czczym wymysłem. Pierwotna osada Zwarycz (od warzenia soli)
po przemienieniu się w miasteczko, oraz po skolonizowaniu go przez ludność odważną, wojowniczo
usposobioną i zdolną do stawiania oporu tatarskiej dziczy, czy nielitościwym Madziarom, mogła przybrać nazwę drugiego Biecza. Pewien wpływ kultury bieckiej uwidocznił się nawet w architekturze,
gdyż według planów kościoła w Bieczu wybudowano pod koniec XIV wieku świątynię w Drohobyczu
i na podobny sposób starano się ją ufortyfikować.                                                                                          
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III. Król jedzie!
Od Redakcji: Zgodnie z zapowiedzią („Nieocenione gawędy Mścisia”, „Biuletyn SPZD”. nr 18 (2016)
ss.111–112) drukujemy kolejne rozdziały z broszury „Z dziejów Drohobycza Cz.I”, Drohobycz 1935,
109 s.

T

uż po zwiastowaniu Najświętszej Panny Marii Roku Pańskiego 1340 przypędził na koniu do
Drohobycza zdyszany goniec z okropną wieścią, że książę ruski Bolesław, syn Trojdena został
w okropny sposób otruty przez swoich najbliższych. Na ogół nie lubiano Bolesława, ponieważ był
ciężkim dla swych podwładnych, więził ich i wymuszał od nich daniny oraz wprowadził inne narody do kraju n.p. Niemców i Czechów i nadawał im władzę panów. Choć go nie bardzo żałowano,
nie zaprzestano o nim mówić.
Wielkanoc w owym roku wypadła dopiero w drugą niedzielę kwietnia, a że, jak to zwykle bywa,
ludzie w tym czasie mieli więcej do roboty, bo to i koło pola zaczęli się krzątać i porządki po domostwach robić, gdyż paroch1 od Św. Krzyża przed świętami zwykł był do każdego kąta zaglądać, nie
było więc tyle czasu na plotki, jak w innym okresie roku. Za to po świętej rezurekcji, która odbyła
się osobno u Św. Jerzego i u Najświętszej Panny Marii, nieszczęśliwy książę Bolesław nie schodził
z języków ludzkich. Obecnie największą troską wszystkich było,  kto w spadku władzę nad krajem
obejmie, gdyż ogólnie wiedziano, iż zamordowany książę  zszedł z tego świata bezpotomnie.
Jeszcze się ludzie dobrze nie nagadali, gdy druga wieść uderzyła jak grom z jasnego nieba, że król
polski Kazimierz [Wielki], spokrewniony z Bolesławem, w oktawę Wielkiejnocy stanął już we Lwowie i objął panowanie nad Rusią, zagarnął skarbiec książąt i wymierzał sprawiedliwość jako pan
i władca tej ziemi. Jedni byli zadowoleni, drudzy zaś  kręcili  głowami  i Pana Boga prosili, by gorzej
nie było. – Tak zeszło do Św. Jana. Aż tu, ledwie że sianokosy ukończono, od strony Uniatycz, na
drodze samborskiej2 zaczęły się ukazywać z lasów zbrojne oddziały jakiegoś rycerstwa. Byli to Polacy! We dwie godziny zajęli wojacy na kwatery wszystkie domy drohobyckie, wszystkie polanki i łąki
zaroiły się od ludzi i koni, zapłonęły ogniska, przy których poczęto piec na rożnach mięsiwo, przypiekać połcie słoniny i gwarzyć z tubylcami. Tak gorączkowego ruchu w Drohobyczu nawet najstarsi
ludzie nie pamiętali, bo tłumnych odpustów w dzień Św.Krzyża, czy u Św. Jerzego nawet porównać nie
można było z obecnym zjazdem nieoczekiwanych gości.
Pod sam wieczór ktoś krzyknął: król jedzie! Wszystko co żyw, ruszyło ku Zalesiu, by przypatrzeć
się orszakowi nowego władcy. Starszyzna musiała być już wcześniej o tem uświadomiona, ponieważ
jeszcze w godzinach południowych udała się pod sam las do starej leśniczówki, gdzie oczekiwała
z chlebem i solą nowego pana. Nadjechał wreszcie w gronie dostojników, na cisawym koniu, poważny, długobrody mąż, liczący lat około trzydziestu, któremu obywatele drohobyccy wręczyli wielki
bochen chleba i kilka topek soli, ułożonych w piramidę na drewnianej tacy. Po krótkim powitaniu
cały orszak w powadze i skupieniu udał się w dalszą drogę, aż doszedł do cerkwi Najświętszej Panny
Marii. Tu paroch na progu rzęsiście oświetlonej świątyni powitał władcę, pobłogosławił krzyżem
i wprowadził do jej wnętrza, gdzie za ikonostasem, przed jedynym ołtarzem, ustawiono klęcznik,
przykryty piękną, wzorzystą materią.
Gdy król Kazimierz ukląkł i przeżegnał się, wówczas paroch odezwał się w następujące słowa:
„Panie i Królu Polski, oto Matka Boża z ołtarza wyciąga do Ciebie dłonie, a Syn Boży rączką swoją
udziela Ci błogosławieństwa. Przyjm przeto łaskawie pod swoją opiekę nasze osiedle i czyń jak Ci
rozum i święta wiara Twoja nakazuje. Amen”. Król w czasie przemówienia parocha podniósł głowę i rzeczywiście zobaczył ozdobny obraz, przywieziony już w dawnych czasach z drugiej stolicy
państwa rzymskiego; łza zakręciła się w oczach monarchy i począł się żarliwie modlić. Tymczasem
1 Paroch – dawniej proboszcz, pleban, zwłaszcza obrządku greckokatolickiego (Red.).
2 Dziś [1935 r.] ul. Św. Krzyża.
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odezwały się dzwonki i duchowny udzielił zebranym błogosławieństwa Przenajświętszym Sakramentem i zaintonował starą pieśń: „Preczystaja Diwo”, którą lud, zebrany gromadnie pod cerkwią,
żywo podchwycił i zahuczał jak wicher w odwiecznym borze.
Na drugi dzień, przed południem, zwołano cała starszyznę na dwór żupnika, u którego król stanął
kwaterą. Pod rozłożystym brzostem zasiadł król Kazimierz na wygodnym karle, obok niego stanęli
dworzanie, a naprzeciw tłum ludzi i wojów. Odezwały się rogi, a gdy się zupełnie uciszyło, kanclerz
królewski odczytał głośno akt łaskawego monarchy, mocą którego osada drohobycka od dnia dzisiejszego uzyskuje prawa miasteczka i otrzymuje za herb orła białego z niebieską tarczą na piersi, na
której wymalowano dziewięć topek soli, a to za zasługi obywateli w dostarczaniu soli  nie tylko całej
Rusi Czerwonej ale i odległym krainom. W dalszym ciągu oznajmił kanclerz, że król przychylając
się do prośby obywateli – katolików postanawia w Drohobyczu zbudować kościół katolicki, którego
dotychczas mieszczanie nie posiadają. Zanim jednak stanie świątynia godna ręki królewskiej, postanawia on nakłonić schizmatyckiego biskupa przemyskiego do odstąpienia cerkwi Najświętszej  
Panny  Marii na wyłączny użytek katolików, którzy i tak dotychczas w tej świątyni zanosili modły
do Boga. Po udzieleniu tych dobrodziejstw król rozstrzygnął jeszcze kilka sporów między mieszczanami o prawa korzystania ze źródeł solnych i ze starszyzną  dość długo toczył obrady. Na drugi
dzień, gdy słońce zeszło, ani króla ani wojów w Drohobyczu już nie było. Król Kazimierz pociągnął
na Tustań ku Haliczowi.






Kościół drewniany pod wezwaniem N.P, Marii, który król Kazimierz za zgodą kleru schizmatyckiego oddał katolikom, stał nienaruszony do końca XVIII  wieku, aż go odstąpiono obywatelom
obrządku greckokatolickiego, rozebrano i przeniesiono do Nowoszyc, gdzie dotychczas się znajduje,
choć nowoszyccy mieszkańcy wystawili sobie nową, obszerniejszą cerkiew z kamienia i cegieł. Na
miejscu, na którym stał ten kościół, wymurowano pod koniec XVIII w. słup ceglany z wnękami na
rzeźby i obrazy świętych3, a cmentarz cały, zwany dziś Placem Mariackim (przy ul. Bednarskiej),
otoczono barierami i w ten sposób stworzono ogródek miejski. Obraz N.P.Marii, przed którym modlił się król Kazimierz, przeniesiono do obecnego kościoła parafialnego i umieszczono ponad tabernakulum przy wielkim ołtarzu. W dzień św. Pokrowy4 t.j. dnia 14 października rokrocznie odbywa
się w kościele uroczyste nabożeństwo, odprawiane przez duchowieństwo greckokatolickie, a w czasie tej sobornej mszy św. duchowni wraz z ludem śpiewają odwieczną pieśń „Preczystaja Diwo”.
Herb nadany Drohobyczowi przez króla Kazimierza Wielkiego, za czasów okupacji austriackiej
zmieniony został przez cesarza Józefa II na inny, a mianowicie orła polskiego z tarczy usunięto, a zamiast 9 topek soli umieszczono 9 beczułek solnych.                                                                                  
3 Kolumna  św. Jana (Red.).
4 Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy obchodzone w kościołach obrządku wschodniego (Red.).

Polscy przewodnicy i prywatne kwatery we Lwowie

F

H87

achowe oprowadzanie po Lwowie, pilotowanie grup turystycznych po Kresach w języku polskim Tel: 0-0380679447843, 0-380677477329, 0-380504304511, 0-380504307007,
0-380509494445, 0-380987175971, 0-380676750662.
Usługi prowadzone są przez miejscowych Polaków, u których oprócz samego noclegu można poznać tajniki kuchni lwowskiej oraz ciekawostki z historii Kresów. Wygodę zapewniają
niezależne pokoje, łazienka i WC. Jest również możliwość korzystania z pełnego lub częściowego wyżywienia. Osoby podróżujące samochodem mają zapewnione miejsce na bezpiecznym parkingu.
Tel/fax +38 0322 75 43-95, kom.: +38 0662 552 301, e-mail: kwatery@tylkowelwowie.com.
Red.
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Rafał Quirini-Popławski – Kraków

H57

Kościół filialny p.w. Bł. Kingi w Stebniku
Od Redakcji: Prezentowany tekst, zamieszczony
był w szóstym tomie wydawanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie serii:.
„Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego
województwa ruskiego”. Książka opisana została w „Biuletynie SPZD” nr 18 (2016) ss. 109–
111. Artykuł który publikujemy jest zawarty
w oryginale na ss. 181–182.
1. Historia
rólewska wieś Stebnik, położona na pd.
wsch. od Drohobycza, w pobliżu Truskawca, pojawia się w źródłach w r. 1433,
w związku z zapisem Władysława Warneńczyka na rzecz Włodka ze Świemic1, a w r. 1440
została przeniesiona na prawo niemieckie, na
mocy dokumentu wydanego przez tegoż króla2.
Od w. XVI słynęła z żupy solnej3, która funkcjonowała do okresu międzywojennego. W XVI 
i XVII  w. Stebnik wchodził w skład starostwa
drohobyckiego, ale w latach 1640 i 1651 został
odnotowany jako częściowa własność rodziny
Ustrzyckich4. Przed powstaniem we wsi kościoła nabożeństwa rzymskokatolickie odprawiano przez jakiś czas w miejscowej cerkwi
greckokatolickiej5. Początkowo Stebnik nale1. Stebnik, kościół filialny. Projekt, wersja I,
żał do parafii w Drohobyczu, następnie wszedł
1892. AMP w Przemyślu.
w skład parafii truskawieckiej6, choć w r. 1926
rywalizował z Truskawcem o lokalizację placówki duszpasterskiej7.
Kościół w Stebniku8 został zbudowany w r. 1894 najprawdopodobniej wg projektu F. Sanec-

K

1 Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, cz. 7, Wrocław 1975, s. 415 (nazwa zapisana w formie
Istebnik). Niektóre informacje na temat dziejów Stebnika zawiera Історія міст і сіл Української РСР, t. 14: Львівська область,
Київ 1968, s. 306–314.
2 Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie, t. 5, Lwów 1875,
s. 101 (nazwa w formie Izdebnik).
3 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 11, Warszawa 1890, s. 313.
4 Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. VII, cz. 1: Ziemie ruskie. Ruś Czerwona, opr. A. Jabłonowski,
Warszawa 1902, s. 35; Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1628 roku, wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś, Przemyśl–Rzeszów 1997,
s. 147; Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1651 roku, wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś, Przemyśl–Rzeszów 1997, s. 112. W r.
1533 Stebnik, podobnie jak inne wsie starostwa, został zwolniony przez króla z części powinności, por. F. Gątkiewicz, Z archiwum Drohobycza. Zbiór przywilejów, aktów granicznych, lustracji, memoriałów itp., Drohobycz 1906, s. 61–65.
5 Kronika diecezji przemyskiej, Przemyśl 1904, s. 136.
6 Schematismus universi cleri saecularis et regularis Dioecesis Premisliensis ritus latini pro anno Domini 1904, Premisliae 1904
[dalej cyt. Schematismus premisliensis], s. 84; Schematismus premisliensis 1938, s. 54.
7 Archiwum Metropolii Przemyskiej w Przemyślu [dalej cyt. AMP], TP 271A: Teczka parafii Truskawiec [dalej cyt. TP 271A],
prośba parafian ze Stebnika o utworzenie probostwa, 9.01.1926.
8 W schematyzmach diecezjalnych świątynia w Stebniku określana jest jako kaplica publiczna (por. np. Schematismus premisliensis 1938, s. 54). Z innych dokumentow wynika jednak, że miała ona rangę kościoła filialnego (por. zwłaszcza AMP, TP 271A,
odpisy dekretów biskupich ustanawiających w Truskawcu parafię usuwalną, 11.07.1927, oraz nieusuwalną, 5.02.1938).
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2. Stebnik, kościół filialny. Projekt, wersja II, 1893.
Archiwum Metropolii Przemyskiej w Przemyślu.

kiego, c.k. zarządcy górniczo
-hutniczego i poświęcony 4.10
tegoż roku9. W czasie I  wojny
światowej w kościele znajdowały się dwa dzwony i sygnaturka,
z których skonfiskowano jeden,
z r. 1897 (199 kg), a pozostawiono drugi, z r. 1902 (58,5 kg)
i sygnaturkę (5 kg)10. W r. 1925
dokonano poświęcenia nowego dzwonu „Barbara” (o wadze
279 kg), odlanego przez Karola
Schwabego w Białej11. Po II wojnie światowej kościół był użytkowany jako sklep warzywny,
a na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych został
przebudowany na cerkiew prawosławną, z całkowitym zatarciem pierwotnego charakteru
architektury.

2. Opis12
2.1. Architektura
Kościół usytuowany przy drodze prowadzącej przez miejscowość, z prezbiterium skierowanym
na zach., murowany, tynkowany. Nawa na rzucie krótkiego prostokąta, węższe od niej prezbiterium
jednoprzęsłowe, zamknięte trójbocznie. Wnętrze nakryte stropem, podłoga betonowa. W ścianach
nawy i prezbiterium po jednym oknie zamkniętym łukiem odcinkowym. Chór muzyczny dostępny
schodami w narożniku nawy. Elewacje zewnętrzne bez podziałów, przy narożach nawy niskie przypory. Okna z parapetami i nadokiennikami. Od frontu portal zwieńczony nadwieszonym daszkiem.
Ponad fasadą ośmioboczna wieżyczka na kwadratowej podstawie zwieńczona ostrosłupowym hełmem; w jej czterech ściankach półkoliście zamknięte okienka. Dach nawy dwuspadowy, dach prezbiterium wielopołaciowy, kryte dachówką; hełm wieżyczki kryty blachą.
†
†
†
†
†
†
†

2.2. Wyposażenie13

Ołtarz gł. z obrazem Pan Jezus.
Ołtarz boczny, prawy, z obrazem Matka Boska z Dzieciątkiem.
Ołtarz boczny, lewy, z obrazem Św. Kinga.
Ambona drewniana.
Fisharmonia.
Konfesjonał.
Ławki (12).

9 AMP, TP 271A, list ks. A. Wójcika, proboszcza truskawieckiego do kurii przemyskiej, 27.12.1937. W AMP, TP 271A, zachowały
się dwie nieznacznie różniące się wersje projektów sygnowane przez F. Saneckiego, z 16.06.1892 i 25.09.1893.
10 AMP, Teczka: „Dzwony – I wojna”, wykaz dzwonów w powiecie drohobyckim, 1916–1917.
11 AMP, TP 271A, protokół poświęcenia dzwonu w kościele w Stebniku, 6.01.1925.
12 Opis wykonano na podstawie późniejszej wersji projektu (z r. 1893), wcześniejsza różniła się rozwiązaniem niektórych szczegółów; dodatkowe dane wg AMP, TP 46: Teczka parafii Drohobycz [dalej cyt. TP 46], protokół przejęcia parafii Drohobycz przez
ks. Antoniego Rozmarynowskiego od ks. Jana Szałayki, 28.05.1921, oraz AMP, TP 271A, list ks. Adama Wójcika, proboszcza
truskawieckiego do kurii przemyskiej, 27.12.1937.
13 Wg MP, TP 46, protokół przejęcia parafii Drohobycz przez ks. Antoniego Rozmarynowskiego od ks. Jana Szałayki, 28.05.1921.
† – obiekt zniszczony lub zaginiony
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† Obrazy: 1–14. stacje Drogi Krzyżowej; 15–24. nieokreślone.
† Rzeźba Matka Boska.
† Naczynia liturgiczne: 1. monstrancja mosiężna; 2–3. kielichy mosiężne pozłacane; 4. puszka
metalowa pozłacana.
† Lichtarze metalowe (12) i drewniane (14).
† Krzyże procesyjne (2).
† Szaty liturgiczne: 1–7. ornaty (po 2 białe i czarne oraz po jednym zielonym, fioletowym i czerwonym); 8. kapa biała.
† Chorągwie (4).
3. Stan zachowania
Kościół został całkowicie przebudowany, a jego pierwotna struktura jest obecnie nieczytelna.
Brak danych na temat losów wyposażenia.
Cytowane w skrócie w przypisach materiały archiwalne:
• AMP TP 46 – Archiwum Metropolii Przemyskiej w Przemyślu, Teczki parafii XIX–XX w. Drohobycz.
• AMP TP 271A – jak wyżej, Teczki parafii XIX–XX w. Truskawiec.
• Castello 1988 – L.C. Castello, Le pitture veneziane di Leopoli, Torino 1988.
• Gątkiewicz 1906 – F. Gątkiewicz, Studia nad dziejami kultury artystycznej późnego renesansu
w Polsce, Toruń 1906.
• Halecki 1919 – O. Halecki, Z Jana Zamoyskiego inwentarza archiwum koronnego. Materiały do
dziejów Rusi i Litwy, „Archiwum Komisji Historycznej”, t. 12, cz. 1, Kraków 1919.
• Kronika 1911 – Kronika diecezji przemyskiej, Przemyśl 1911.
• Ludwig 1901 – G. Ludwig, Documente über Bildersendungen von Wenedig nach Wien, etc., “Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhőchsten Kaiserhauses” 22, 1901, s. I–XL.
• Łoza 1954 – S. Łoza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954.
• Praschil 1909 – T. Praschil, Truskawiec. Zakład zdrojowo-kąpielowy w Galicji, Drohobycz 1909.
• SAP – Słownik artystów polskich i obcych
w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, Wrocław 1971.
• Słownik geograficzny – Słownik geograficzny Królestwa
Polskiego i innych
krajów słowiańskich,
Warszawa
1880–
1902.
• ZDM – Zbiór dokumentów małopolskich,
wyd. I. Sułkowska-Kuraś, Wrocław 1962–
1975.
• Zorzi 1972 – A. Zorzi, Venezia scomparsa, Milano 1972.                                                                     
3. Stebnik, cerkiew prawosławna p.w. Świętego

Archanioła Michała, 1991 r. dawny kościół filialny.
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Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej
Panny Marii w Truskawcu
Od Redakcji: Prezentowany tekst, zamieszczony był w szóstym tomie wydawanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie serii:. „Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa
ruskiego”. Książka opisana została w Biuletynie ZG SPZD nr 18 (2016) ss. 109–111. Artykuł który publikujemy jest zawarty w oryginale na ss. 191–200.
1. Historia
ruskawiec był wsią królewską należącą do starostwa drohobyckiego, występującą w źródłach
od r. 1427 r. (odnotowany Stanisław Korytko z Truskawca)1, a następnie w r. 1434 (zapis
królewski na rzecz Domarada z Kobylan , kasztelana wojnickiego)2, pozostającą w długotrwałych
zastawach u osób prywatnych3. W r. 1533 Truskawiec został objęty przywilejem królewskim dla
starostwa drohobyckiego, znoszącym część powinności mieszkańców4. W okresie rozbiorów stał
się ośrodkiem dóbr kameralnych, sprzedawanych przez rząd austriacki w ręce prywatne w r. 1859.
W tym czasie Truskawiec był już jednym z najpopularniejszych uzdrowisk galicyjskich, do którego
ściągała zwiększająca się z roku na rok liczba kuracjuszy5.
Wieś należała wówczas do parafii w Drohobyczu6. W r. 1829 w Truskawcu powstała kaplica, która
pełniła funkcje duszpasterskie jedynie sezonowo. Każdego lata była obsługiwana przez księdza-kuracjusza, pełniącego czasowo funkcję kapelana zakładowego7. Wraz z szybko rosnącą liczbą mieszkańców i gości zaistniała potrzeba utworzenia na miejscu stałej ekspozytury parafialnej8. Mimo iż
konsystorz przemyski wyraził wolę jej założenia już 27 V 1909, z powodu trudności ze znalezieniem
mieszkania i uposażenia dla księdza, ekspozytura z ograniczonymi prawami powstała dopiero 1 VII 
19259. Do rangi parafii usuwalnej podniósł ją bp przemyski Anatol Nowak dekretem z 11 VII 1927,
a nieusuwalnej – bp Franciszek Barda, 5 II 193810. W okresie międzywojennym do parafii należało,
oprócz Truskawca, sześć wsi: Dobrohostów, Kołpiec, Orów, Staniła, Stebnik i Uliczno, a w r. 1938
dołączono Gassendorf. Na jej terenie istniał kościół filialny p.w. Św. Barbary w Stebniku (zbudowany i poświęcony w r. 1894) oraz kaplica półpubliczna p.w. Św. Michała Archanioła w domu sióstr
Michalitek w Truskawcu (urządzona i poświęcona w r. 1932)11.

T

1 Halecki 1919, s. 188.
2 ZDM, cz. 8, 1975, s.185 (1479), t. 10, 1884 s. 20 (1521). Przeczy to powtarzanym w literaturze przedwojennej twierdzeniom,
jakoby pierwsza wzmianka o wsi znajdowała się w aktach miejskich drohobyckich i pochodziła dopiero z r. 1525 (zob. np. Ilustrowany przewodnik 1938, s. 89; Truskawiec-Zdrój 1933, s. 6).
3 Zob. przyp. 1. W r. 1472 bracia Korytkowie odstąpili Truskawiec Tustanowskim (Boniecki, t. 11, 1907, s. 204). W  r. 1508 oprócz
Jacka Tustanowskiego figurują Piotr i Jerzy Lubienieccy (Jabłonowski 1902, s.6).
4 Gątkiewicz 1906, s. 61–65.
5 Słownik geograficzny, t. 12, 1892, s. 521; Pelczar 1909, s. 3-10; Truskawiec-Zdrój 1933, s. 9–11; na temat początków i zasobów
mineralnych Truskawca powstała bardzo bogata literatura (zob. Teodorowicz 1914, gdzie bibliografia na s. 15–48 obejmuje ok.
330 pozycji).
6 Schematismus premisliensis 1858, s. 32; Słownik geograficzny, t. 12, 1892, s. 521.
7 Zob. np. Schematismus premisliensis 1874, s. 66; Praschil 1909, s. 95
8 Zob. np. AMP, TP 271A, list mieszkańców Truskawca do bpa przemyskiego z prośbą o utworzenie ekspozytury, 2 XII 1908, oraz
Kronika  1911, s. 26-27.
9 AMP, TP 271A, obszerna korespondencja na ten temat, a zwł. list konsystorza w Przemyślu do mieszkańców Truskawca,
27 V 1909; list kurii w Przemyślu do Rajmunda Jarosza, burmistrza Truskawca, 15 VI 1925; Kronika parafii rzym.-katolickiej
w Truskawcu zaczęta przez ks. A. Wójcika 19 kwietnia 1933, s.5.
10 AMP, TP 271A, odpis dekretu bpa A. Nowaka z 11 VII 1927; odpis dekretu biskupa F. Bardy z 5 II 1938; Kronika parafii..., s.5, 19.
11 Schematismus premisliensis 1938, s. 54; AMP, TP 271A, Inwentarz parafii rzym. kat. w Truskawcu w dekanacie drohobyckim
diecezji przemyskiej ob. lac., 1938, s. 3–4. We wsi Uliczno (Ułyczne) planowano założenie parafii w ramach regulacji w latach 1785
i 1787, zob. Kumor 1975, s. 161, 163. Na temat kościółka w Stebniku zob. w tym Biuletynie.
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Kaplica rzymskokatolicka w Truskawcu została zbudowana w latach 1859–1860 z funduszy
zebranych wśród polskich kuracjuszy uzdrowiska, ze szczególnym zaangażowaniem ze strony
hr. Włodzimierza Russockiego, c.k. podkomorzego i deputata Stanów Galicyjskich oraz hr.
Agenora Gołuchowskiego, namiestnika Galicji,
za którego wstawiennictwem materiał budowlany przekazał bezpłatnie skarb kameralny. Prace,
na podstawie projektu Wincentego Kühna, c. k.
inżyniera Dyrekcji Skarbowej, były realizowane pod nadzorem budowniczego kameralnego
Adama Berskiego12. Poświęcenia kaplicy dokonał bp przemyski Adam Jasiński, zezwalając na
sprawowanie w niej mszy od 24 XII 186013.
W ciągu następnych dziesięciu lat kaplica zyskała sporo kosztownych sprzętów liturgicznych,
których fundatorami była głównie przebywająca
czasowo w Truskawcu arystokracja i inteligencja
galicyjska oraz właściciele uzdrowiska. Oprócz
już wspomnianych wśród najznamienitszych
fundatorów należy wymienić hr. Henriettę
z Baworowskich Drohojowską, Zygmunta Żółkiewskiego ze Lwowa, ks. Jadwigę z Zamoyskich
Sapieżynę i bpa przemyskiego Franciszka Ksawerego Wierzchlejskiego14. W inwentarzu spisanym 10 V 1870 figuruje kilka obrazów, z których
większość nie jest już uchwytna w inwentarzach 1. Truskawiec, kościół parafialny. Widok od pd.
z okresu międzywojennego: Zwiastowanie, w rawsch. Stan z 1931. Wg karty pocztowej.
mach złoconych, fund. Wandy z Potockich hr.
Caboga, obrazki Św.Anna i Św. Antoni (wszystkie w ołtarzu gł.), Matka Boska, dar hr. Włodzimierza
Russockiego, oraz Św. Józef i Chrystus w cierniowej koronie (po bokach ołtarza gł.). W ołtarzu bocznym od pd.: Św. Norbert w złoconych ramach, dar hr. Agenora Gołuchowskiego, oraz Pan Jezus Milatyński, a obok niego Św. Trójca i Św. Alojzy. W ołtarzu bocznym od pn. m. in. obrazek Matka Boska15. W inwentarzu tym  znajduje się niezbyt jasna wzmianka o pożarze jednego z ołtarzy (zapewne
głównego)16. Dzięki funduszom zebranym w latach 1887–1888 zamówiono u przemyskiego rzeźbiarza Ferdynanda Majerskiego ołtarz gł. za sumę 680 zł. W r. 1890 pokryto kaplicę blachą, a w 1892
ustawiono na niej nowy żelazny krzyż, który zastąpił kamienny. W r. 1898 w zewnętrzną ścianę
kaplicy wmurowano tablicę pamiątkową z okazji setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza17.
Już od tego roku prowadzono zbiórkę funduszy na rozszerzenie kaplicy, co umożliwiła darowizna
12 AMP, TP 271A, Księga pamiątkowa fundacji kościoła obrządku łacińskiego w Truskawcu pod wezwaniem S. Kunegundy jako opiekunki kopalń i żup solnych w krajach polskich, spisał ks. Stanisław Bandasiewicz, kapelan Zakładu zdrojowego, 25 IX 1898 (zawiera
odpisy dokumentów od r. 1857) s. 1–2; 26 VII 1859 odbyła się uroczystość  wmurowania kamienia węgielnego, z okazji której Jakub
Zakrzewski, naczelnik powiatu drohobyckiego, skomponował i wydał drukiem Hymn przy założeniu kamienia węgielnego do kaplicy
rzymsko-katolickiego obrządku w Truskawcu, Sambor 1859; zob. też Pelczar 1928, s. 6; Truskawiec-Zdrój 1933, s. 11.
13 AMP TP 271A, Inwentarz parafii Rzym. kat. w Truskawcu…, 1938, s. 1; Kronika parafii…, s. 3.
14 AMP, TP 271A, Księga pamiątkowa fundacji…, zawiera szczegółowy wykaz wszelkich wydatków oraz darów i fundacji związanych z wyposażeniem kaplicy w latach 1859–1898.
15 AMP, TP 271A, Inwentarz rzeczy kościelnych w rzymsko-katolickiej kaplicy Truskawcu się znajdujących; spisany w Truskawcu,
dnia 10 maja 1870 r., s. 7–14, wtórnie wpisany do Księgi pamiątkowej fundacji…, i uzupełniany  do r. 1898.
16 AMP, TP 271A, Księga pamiątkowa fundacji…, s. 13.
17 AMP, TP 271A, Księga pamiątkowa fundacji…, s. 16,22.
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parceli przez właściciela
Truskawca hr. Władysława Żółtowskiego18.
Rozpoczęcie tych prac,
planowane na r. 1910,
poprzedziła regulacja
terenu wokół kościoła
w r. 1909, w ramach której utworzono dziedziniec kościelny otoczony  
drewnianym
płotem,
dwubiegowe   kamienne
schody łączące go z ulicą oraz wykonano kilka
tarasów
połączonych
stopniami od strony
Parku Zdrojowego ze
2. Truskawiec, kościół parafialny i plebania. Widok od pn. wsch.
źródłami „ŚwitezianStan z ok. r. 1931. Wg karty pocztowej.
ka” i „Grażyna”19. Przebudowa kaplicy, która odbyła się w latach 1912–1913 z inicjatywy ks. Jana Szałayki, proboszcza
drohobyckiego, polegała w zasadzie na dodaniu do istniejącej budowli od strony zach. większej
i wyższej części neogotyckiej, złożonej z transeptu i prezbiterium. Odpowiednio przebudowane
pierwotne prezbiterium stało się przęsłem krzyżowym, a nawa kaplicy pełniła odtąd funkcję nawy
całości20. 11 VII 1914 bp przemyski Józef Pelczar dokonał uroczystej konsekracji kościoła21. Wezwanie kościoła zostało ustalone dopiero w r. 193322.
W okresie międzywojennym kościół systematycznie wzbogacał się o nowe elementy wyposażenia.
W r. 1921 było w nim sześć ołtarzy23, a w r. 1927 – już siedem24. Mimo, iż w czasie wizytacji dziekańskiej w r. 1928 zanotowano, że „w dość pokaźnej liczbie sprawiono aparaty, [które] wystarczają”25,
w latach 1932 i 1933 dokonano dwóch znacznych zakupów sprzętów kościelnych. W r. 1935 Aniela
i Ryszard Matuszkowie z Truskawca ufundowali stacje Drogi Krzyżowej, namalowane przez Jana Dymicza z Pińska, oraz sprawiono organy z fabryki Stefana Truszczyńskiego we Włocławku. Równocześnie prowadzono przy kościele drobne prace, jak: założenie instalacji elektrycznej (1928), wykonanie
boazerii na ścianach pod chórem muzycznym (1928), osuszenie terenu wokół kościoła z wykonaniem
kanalizacji (jesień 1933, pod kierunkiem inż. Stanisława Klei z Drohobycza) oraz zastąpienie drewnianej podłogi betonową, wraz z tynkowaniem zewnątrz i wewnątrz (kwiecień 1934). Ponadto w latach
1935–1937 wystawiono obszerną plebanię wg planów inż. Tadeusza Jarosza, który również kierował
budową26.
18 AMP, TP 271A, Księga pamiątkowa fundacji…, s. 16–17, 22; AMP 271A, Kronika parafii…, s. 4; Inwentarz parafii rzym. kat.
w Truskawcu…, 1938, s. 1.
19 Praschil 1909, s. 17; Truskawiec-Zdrój 1933, s. 12; AMP, TP 271A, list ks. Jana Szałayki, proboszcza drohobyckiego do konsystorza w Przemyślu z 1 V 1910.
20 AMP, TP 271A, ; Inwentarz parafii rzym. kat. w Truskawcu…, 1938, s. 1; Kronika parafii…, s. 3; Kronika 1913, s. 302. W kilku
publikacjach mimo to pojawia się data 1910, odnosząca się zapewne do prac wokół kościoła, zob. np. Pelczar 1928, s. 6; Truskawiec-Zdrój 1933, s. 11.
21 Schematismus premisliensis 1938, s. 54; AMP, TP 271A, Inwentarz parafii rzym. kat. w Truskawcu…,1938, s.1.
22 Problem wezwania kościoła został podniesiony przez kurię przemyską w r. 1933. Z zeznań księży uczestniczących w konsekracji kościoła wynikało, iż nikt dokładnie nie wiedział pod jakim wezwaniem został konsekrowany; zob. AMP, TP 271A, list  ks.
T. Sapyty do kurii w Przemyślu z 15 XI 1933 i list ks. Jana Szałayki  do kurii z 9 XI 1933. Jak wyjaśnił ostatecznie ks. A. Wójcik w
liście z 26 XI 1933 – przed r. 1911 obchodzono odpust w dzień św. Anny, a hr. W. Żółtowski przekazał parcelę na rzecz „Funduszu
kaplicy Rzym. kat. im. św. Kunegundy”, chcąc zapewne, by przyszły kościół nosił to wezwanie.  
23 AMP, TP 46, protokół przejęcia parafii Drohobycz przez ks. Antoniego Rozmarynowskiego od ks. Jana Szałayki, 28 V 1921.
24 AMP, TP 271A, Inwentarz kościółka rz. kat. w Truskawcu, 21 IV 1927 r.
25 AMP, TD VI, Sprawozdanie z wizytacji dziek. parafii rzym. kat. w Truskawcu dokonanej 12.06.1928.
26 AMP, TP 271A, Kronika parafii…, s. 8–9, 12–15, 18.
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Po wkroczeniu armii
sowieckiej we wrześniu
r. 1939 została zdemolowana plebania, a w latach 1940–1941 ok. 40%  
[! Red.] parafian zostało
wywiezionych na Syberię. Sam kościół wraz
ze sprzętami przetrwał
wojnę w dobrym stanie.
Mimo iż proboszcz27.
Adam Wójcik został
dwukrotnie uprowadzony przez Ukraińców (we
wrześniu r. 1939 i w r.
1941) wyjechał on dopiero we wrześniu r. 1945,
gdy w Truskawcu właści3. Truskawiec, kościół parafialny. Schematyczny rzut poziomy.
wie nie było  już parafian.
Stan z 1998 r, z aneksami po bokach nawy.
Zabrał on do Radomyśla
część szat kościelnych (w tym trzydzieści ornatów i dwie kapy) oraz naczyń liturgicznych (w tym sześć
kielichów i dwie puszki). Przedmioty te 2 V 1958 zostały przewiezione do Dynowa, a stamtąd 2 V 1967
przekazano je kurii biskupiej w Przemyślu „dla biednych kościołów diecezji”28. Ich dalsze losy nie są znane.
Władze sowieckie zamknęły kościół w Truskawcu wkrótce po wyjeździe księdza i zamieniły na magazyn29. W latach siedemdziesiątych (?) świątynia została przebudowana i zamieniona na planetarium.
Po r. 1990 część pomieszczeń powstałych w wyniku przekształceń została zwrócona wiernym, a w r.
1994, w wyniku silnego nacisku na miejscowe władze, odtworzona parafia odzyskała całość kościoła30.
W r. 1996 powstał projekt autorstwa Jurija Griszczenko31,  jako podstawa trwających obecnie prac remontowo-rekonstrukcyjnych.
2. Opis32
2.1. Architektura
Kościół   usytuowany jest na pn. od centrum uzdrowiska, po zach. stronie drogi prowadzącej
z Drohobycza przez tzw. Suchą Wolę; pierwotnie dominował nad wjazdem do zdroju. Prezbiterium
zwrócone na zach. Murowany z cegły, na kamiennym fundamencie; nawa tynkowana, prezbiterium
i transept pierwotnie pozostawione w cegle. Na planie krzyża złożonego z jednoprzęsłowego, zamkniętego trójbocznie prezbiterium oraz odpowiadających mu wysokością jednoprzęsłowych ramion transeptu i niższej, trójprzęsłowej nawy. Po bokach prezbiterium kwadratowe zakrystia i skarbiec, a przy nawie od wsch. kwadratowa kruchta.  Łuk tęczowy, łuki wydzielające ramiona transeptu
oraz łuk pomiędzy przestrzenią krzyżową a nawą półkoliste, wsparte na filarach przyściennych.
W nawie podział na przęsła przeprowadzony za pomocą przyściennych filarów. Sklepienia krzyżowe, rozdzielone masywnymi gurtami. Okna w absydzie prostokątne, zamknięte łukiem ostrym,
dwudzielne, z dekoracją maswerkową, w ścianach szczytowych transeptu podobne okna trójdzielne,
27 AMP, TP 271A, Kronika parafii… (dodatek Sprawozdanie ze stanu religijnego parafii Truskawiec za czas od r. 1939 do 15.11.1943,
z późniejszymi dopiskami), s. 19; TD VI, Drohobycz. Sprawozdanie z dekanatu, 6 IV 1945.
28 AMP, TP 271A, spis rzeczy z kościoła w Truskawcu przechowywanych w Dynowie, 1967, wraz z pokwitowaniem kurii przemyskiej z 2 V 1967.
29 AMP, TP 271A, Kronika parafii…, dodatek, s. 19.
30 Formalny akt własności nosi datę 15 VI 1995 (Truskawiec, archiwum parafialne).
31 Truskawiec, archiwum parafialne, materiały projektowe, 1996.
32 Opis architektury kościoła uzupełniono na podst. AMP, TP 271A, Inwentarz parafii rzym. kat. w Truskawcu…, 1938, s. 1–3;
oraz zdjęć archiwalnych.
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w ścianach bocznych nawy po jednym oknie prostokątnym, zamkniętym łukiem półkolistym. Ponadto wąskie   prostokątne otwory w szczytach transeptu. Otwór wejściowy do kruchty zamknięty
łukiem odcinkowym, wejście do zakrystii od pd. prostokątne. Chór muzyczny drewniany, wsparty
na konstrukcji żelaznej, z drewnianą balustradą.
Fasada jednokondygnacyjna, zamknięta trójkątnym szczytem, zwieńczona † wieżyczką na sygnaturkę w formie arkadowej bramki. Narożniki ujęte w zestawione pod kątem prostym niskie, dwuuskokowe  przypory. Pole ujęte w ramę, w górnej partii załamującą się zgodnie z linią szczytu. Na
osi głęboka półkolista płycina w płaskim obramieniu z kluczem, częściowo zasłonięta przez dach
kruchty. Ściany kruchty bez podziałów, na jej szczycie kamienna † rzeźba Matka Boska. Ściany boczne nawy zwieńczone profilowanym gzymsem. Okna w profilowanych obramieniach, wykonanych
w tynku, z zaznaczonymi kluczami. Na styku nawy z transeptem trójkątny szczyt ze ściętym wierzchołkiem, wyrastający ponad dach nawy. Prezbiterium opięte dwuuskokowymi przyporami, zwieńczone gzymsem wspartym na fryzie arkadkowym. Ściany szczytowe transeptu gładkie, zamknięte
trójkątnie, ściany boczne zwieńczone gzymsem z fryzem arkadkowym, jak w prezbiterium, od wsch.
ozdobione podwójnymi lancetowatymi, tynkowanymi płycinami. Dachy dwuspadowe, nad apsydą
prezbiterium wielospadowy; dach nad nawą kryty blachą, nad transeptem i prezbiterium dachówką.
Nad przęsłem krzyżowym ośmioboczna † wieżyczka na sygnaturkę na kwadratowym postumencie,
z ostrosłupowym hełmem zwieńczonym metalowym krzyżem.
2.2. Wyposażenie33
† Ołtarz gł., wyk. Ferdynand Majerski z Przemyśla, ok. 1889, drewno dębowe, z rzeźbą Matka Boska
z Dzieciątkiem, drewno lakierowane ma biało; w zwieńczeniu obraz Bł. Kinga.
† Ołtarz boczny (istniał w r. 1921) przy pd ścianie nawy, drewno dębowe, z obrazem Serce Pana
Jezusa, ol.pł.; na mensie obrazek Matka Boska Nieustającej Pomocy.
† Ołtarz boczny (istniał w r. 1921), przy pn. ścianie nawy, drewno dębowe, z obrazem Św. Józef, ol.
pł.; na mensie obrazek Matka Boska Częstochowska.
† Ołtarz św. Antoniego  w pd. ramieniu transeptu, prowizoryczny, z drewnianą mensą; pośrodku
terakotowa rzeźba Św. Antoni, pod płóciennym baldachimem.
† Ołtarz Wniebowzięcia Matki Boskiej, w pd. ramieniu transeptu, prowizoryczny, z drewnianą
mensą i obrazem Wniebowzięcie Matki Boskiej, zawieszonym na kilimie.
† Ołtarz św. Teresy w pn. ramieniu transeptu, z drewnianą mensą; pośrodku terakotowa rzeźba Św.
Teresa od Dzieciątka Jezus, pod adamaszkowym baldachimem.
† Ołtarz Pana Jezusa Ukrzyżowanego w pn. ramieniu transeptu, z drewnianą mensą.
∆ Ołtarz neobarokowy, ok. 1935–1939, architektoniczny, drewniany, z polem ujętym w kolumny
i zwieńczeniem.
† Ambona, drewno dębowe, „w stylu zbliżonym do gotyckiego”, z figurką Pan Jezus na daszku.
† Organy z napędem elektrycznym, wyk. fabryka organów Stefana Truszczyńskiego we Włocławku, zakupione ze składek, zainstalowane w r. 1935 i poświęcone 15 VII tegoż roku przez bpa Teofila
Bromboszcza, sufragana katowickiego.
† Chrzcielnica dębowa, 1935, „rzeźbiona w stylu gotyckim”, z rzeźbami Pan Jezus i Św. Jan Chrzciciel, ze zwieńczeniem w kształcie wieżyczki.
† Stalle dębowe po bokach ołtarza gł., 1928.
† Konfesjonały (3), w tym jeden drewniany i dwa plecione.
† Ławki (18).
† Feretrony (2).
† Witraże z przedstawieniami świętych, ok. 1913, fund. Rajmund Jarosz, burmistrz Truskawca i jego
żona Emma.
† Obrazy: 1. Św. Franciszek Borgiasz, ol.pł., dar hr. Agenora Gołuchowskiego z r. 1860; 2. Chrystus Ukrzyżowany, mal. Jan Ignacy (?) Maszkowski, 1856, dar Zygmunta Żółkiewskiego z r. 1860;
33 Wyposażenie wnętrza przedstawiono na podst. AMP, TP 271A, Inwentarz parafii rzym. kat. w Truskawcu…, 1938, s. 4–16;
uzupełnienia ze znakami zapytania wg Inwentarza rzeczy kościelnych w rzymsko-katolickiej kaplicy w Truskawcu…, 1870 [w:]
Księga pamiątkowa fundacji…, s. 13–14, 18.
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3. Zwiastowanie, dar Wandy z Potockich hr. Caboga z r. 186034; 4–15, wizerunki świętych.
† Stacje Drogi Krzyżowej w dębowych ramach, ol.pł., mal. Jan Dymicz z Pińska, dar Anieli i Ryszarda Matuszków, 1935.
† Rzeźby: 1. Chrystus Zmartwychwstały; 2. Najśw. Serce Jezusa, dar Schäflera z Piekar Śląskich.
Tablica epitafijna Walerii Klimczykowej z czarnego marmuru w kamiennym obramieniu, z napisem:
D.O.M. | WALERYA KLIMCZYKOWA | z ŻÓŁKIEWSKICH | urodz. 15 grudnia 1866 | † 20 października 1888 | Módlcie się za nią.
Tablica pamiątkowa  marmurowa; napis: „P.T.Kuracjuszom | fundatorom instalacji elektrycznej |  
w tutejszym kościele za hojne datki | najszczersze staropolskie | „Bóg zapłać” | składają miejscowi:
duszpasterz | ks. Władysław Piotrowski oraz parafianie | 15. VIII. 1928”.
† Kielichy: 1. srebrny, pozłacany, dar hr. Włodzimierza Russockiego z r. 1860; 2. „półsrebrny” pozłacany, dar hr. Agenora Gołuchowskiego z r. 1860; 3. srebrny pozłacany, dar kuracjusza z r. 1903;
4. „półsrebrny” pozłacany z trzema wizerunkami cyzelowanymi na stopie; 5. „półsrebrny” z wizerunkiem Głowa Chrystusa w koronie cierniowej na stopie; 6. „półsrebrny” z cyzelowanym ornamentem  z liści winnych; 7. „półsrebrny” pozłacany, zakupiony w r. 1932.
† Inne naczynia liturgiczne, m.in.: 1. monstrancja brązowa, pozłacana, ze srebrnym melchizedechem, zdobiona szlachetnymi kamieniami, cyzelowana; 2. tron eucharystyczny, metalowy, częściowo niklowany, „w stylu romańskim”; 3. puszka metalowa pozłacana (większa) – dar hr. Gołuchowskiej, sprzed r. 1870; 4. puszka metalowa pozłacana (mniejsza); 5. kustodia metalowa złocona.
† Lampa wieczna, brązowa, z trzema posrebrzonymi figurkami orłów.
† Dzwon o wadze 35 kg.
† Ornaty: 1. biały adamaszkowy z czarną kolumną, na której haftowany wizerunek Matka Boska
Niepokalana z czterema aniołami, dar Tekli Sadowskiej, sprzed r. 1870 (?); 2. biały adamaszkowy z haftowanymi złotymi liliami, dar Hilarego Petza z r. 1898, po ks. Karolu Petzu, proboszczu z Kocmania
na Bukowinie (?); 3–9, białe (w tym jeden ze Stebnika); 10. czerwony z pasa słuckiego, z brokatową
kolumną; 11–12. czerwone z r. 1932; 13–16. czerwone starsze; 17. zielony świąteczny z imieniem
Jezus na kolumnie; 18. zielony adamaszkowy nowy; 19–23. zielone starsze; 24. fioletowy adamaszkowy, zakupiony w r. 1933; 25–26. fioletowe starsze; 27. fioletowy jedwabny, haftowany złotymi nićmi,
1935; 28. czarny adamaszkowy z deseniem kwiatowym i aksamitną kolumną, na której haftowany
krzyż; 29–33. czarne.
† Kapy: 1. biała adamaszkowa z haftowanymi liliami; 2. biała jedwabna; 3. zielona adamaszkowa;
4. fioletowa z deseniem kwiatowym; 5. czarna adamaszkowa z srebrnymi galonami.
† Chorągwie: 1–2. białe płócienne; 3–4. kolorowe jedwabne; 5–7. czarne; 8. sztandar Krucjaty Eucharystycznej, adamaszkowy.
2.3. Otoczenie kościoła
Teren przykościelny otoczony drewnianymi sztachetami, poza nimi las świerkowy, od pd. stanowiący część Parku Zdrojowego. Od strony ulicy dwa ciągi betonowych schodów (11- i 20-stopniowych),
pomiędzy którymi kamienna ściana oporowa, dźwigająca żelazne ogrodzenie, i rzeźba Matka Boska
Niepokalana, kamienna, sygn. I. Lobos Drohobycz.
3. Stan zachowania
Zmiany, jakim kościół w Truskawcu uległ w okresie powojennym, dotyczyły głównie wnętrza i polegały na jego podziale na kondygnacje i dodatkowe pomieszczenia. Z zewnątrz usunięto obie wieżyczki na sygnaturki: na fasadzie i na skrzyżowaniu naw oraz obniżono wysokość wszystkich dachów,
co z kolei pociągnęło za sobą likwidację szczytów transeptu oraz górnej części szczytu fasady. Okna
34 Temat ustalony przez porównanie informacji w inwentarzach z lat 1870 i 1938 w AMP, TP 271A. W drugim z wymienionych
dokumentów (s. 15) obraz określony jako „wielki, zawieszony na ścianie, nieznanego artysty włoskiego (convertite della Giudecca)”. O znaczeniu tego zapisu zob. rozdział 4. Zarys problematyki artystycznej.
 – obiekt przemieszczony, którego miejsce przechowania jest znane
† – obiekt zniszczony lub zaginiony
∆ – obiekt znajdujący się w kościele, nie związany z nim historycznie
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nawy zostały w większości zamurowane, z pozostawieniem mniejszych prostokątnych otworów, natomiast pod środkowym oknem prezbiterium wybito nowe, kwadratowe. W narożniki ścian między
nawą a ramionami transeptu wbudowano kwadratowe aneksy sięgające połowy wysokości transeptu.
Prezbiterium i transept otynkowano. Usunięto także figury maryjne ze szczytu kruchty i sprzed kościoła (ta druga, odnaleziona w czasie prac remontowych znajduje się obecnie w kościele). Obecnie,
po częściowo przeprowadzonym remoncie, stan kościoła jest zadowalający. Planuje się dalsze prace,
zmierzające do przywrócenia mu dawnego wyglądu, m.in. usunięcie przybudówek po bokach nawy
oraz odtworzenie szczytów i wieżyczek na sygnaturki.
Nie udało się odtworzyć dziejów wyposażenia pozostałego na miejscu, które zapewne  w większości
uległo zniszczeniu, ani też przedmiotów przekazanych do kurii przemyskiej.
Neobarokowy ołtarz gł. pochodzi z kościoła Bonifratrów w Krakowie. W AMP zachowały się pojedyncze odpisy (1900–1938) i ekstrakty (1933–1945) ksiąg metrykalnych.
4. Zarys problematyki artystycznej
Problematyka architektury kościoła w Truskawcu nie jest zbyt skomplikowana. Starsza jego część,
która, jak pisano, została zbudowana „w stylu zbliżonym do romańskiego”35, była w zasadzie pozbawiona  cech stylowych. Nie możemy też nic więcej powiedzieć o jej twórcach. W sferze niepotwierdzonych hipotez musi pozostać identyfikacja Wincentego Kühna z lwowskim architektem  Kuhnem,
który w r. 1887 kierował restauracją kościoła NPMarii w Jarosławiu36. Zdecydowanie bardziej  interesujący charakter miała rozbudowa kościoła w latach 1912–1913, utrzymana w stylu nawiązującym do
architektury wczesnogotyckiej w duchu włoskim (nietynkowane ceglane ściany z kamiennymi detalami, fryzy arkadkowe, lancetowate płyciny, forma maswerków). Być może także twórca przebudowy
kojarzył formy kaplicy z romanizmem, co mogło zasugerować nawiązanie do częstej w XIII w. praktyki dobudowywania do kościoła romańskiego znacznie wyższego i szerszego prezbiterium w stylu
wczesnogotyckim, co było dość popularne np. w Austrii. Takie mechaniczne zestawienie raczej zostało
jednak wymuszone celami czysto praktycznymi.
Godne uwagi było bogactwo wyposażenia, jakie stosunkowo szybko wypełniło skromną kaplicę za
sprawą możnych fundatorów. Wśród obrazów na szczególną uwagę zasługuje duże włoskie płótno,
podarowane przez Wandę z Potockich hr. Caboga.  Jak wynika z inwentarza z r. 1870 przedstawiało
ono Zwiastowanie37, a w inwentarzu z r. 1938 zostało opatrzone zagadkową notatką „convertie della
Giudecca38. Zapewne  odnosiła się ona do pochodzenia malowidła z weneckiego klasztoru (z własnym
kościołem i przytułkiem) Santa Maria Maddalena della Giudecca, zwanego Le Convertite, założonego
ok. poł. w. XVI. Konwent ten, zlikwidowany w r. 1806, został zamieniony na szpital wojskowy, a następnie na więzienie żeńskie. Spośród 355 obrazów, jakie znajdowały się tam w r. 1807, kilka zostało
wybranych do państwowych zbiorów francuskich, pozostałe zaś uległy rozproszeniu w nieznanych
okolicznościach39.
Mimo wszystko można pokusić się o hipotetyczne odtworzenie drogi, jaką obraz mógł dostać się
z Wenecji do Truskawca. Udało się ustalić, że pochodząca z klasztoru S. Maria Maddalena  renesansowa kompozycja Modlitwa św. Magdaleny40 została w r. 1852 włączona do partii obrazów przeznaczonych przez austriackie Ministerstwo Wyznań i Oświecenia Publicznego  do wysłania na Bukowinę41.
Mimo przeprowadzonej w tym celu konserwacji, obrazy zostały zatrzymane w Wenecji i w większości
rozprzedane na kolejnych licytacjach w latach 1855–186642. Nie jest więc wykluczone, że wśród kil35 AMP, TP 271A, Inwentarz parafii rzym. kat. w Truskawcu…, 1938, s. 1.
36 Zob. Łoza 1954, s. 164.
37 AMP, TP 271A, Inwentarz rzeczy kościelnych w rzymsko-katolickiej kaplicy w Truskawcu się znajdujących, spisany w Truskawcu, dnia 10 maja 1870 r. [w:] Księga pamiątkowa fundacji…, s. 6–7.
38 AMP, TP 271A, Inwentarz parafii rzym. kat. w Truskawcu…, 1938, s. 15.
39 Zorzi 1972, t. 1, s. 73-74, 84, 108; t. 2, s.532.
40 Za jego autora uważano bądź Bonifacia de`Pitati (1487–1553), bądź określano go jako w stylu Giuseppe Porty zw. Salviati
(1520–1575), zob. Castello 1988, s. 122; pierwszą atrybucję przekazał Boschini 1674, s. 76, drugą Ludwig 1901, s. XVIII.
41 Ludwig 1901, s. XVII-XIX; Zorzi 1972, t. 1, s. 171–172; Castello 1988.
42 Castello 1988, s. 28–29, 32–34, 122. Omawiane płótno sprzedano podczas pierwszego cyklu aukcji, pomiędzy 1 VI 1855 i 30
IX 1856.
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kuset  obrazów, które przeszły wówczas przez aukcje, znajdowały się inne dzieła z klasztoru Św. Marii
Magdaleny. Jedno z nich mogło  się znaleźć w rękach Wandy hr. Caboga, blisko powiązanej z Włochami ze względu na pochodzenie męża, a w r. 1860 trafić do kościoła w Truskawcu.
Druga interesująca kompozycja to Chrystus Ukrzyżowany, dzieło  malarza Maszkowskiego. W owym
czasie działali dwaj malarze o tym nazwisku, Jan Ignacy i jego syn Marceli, trudno więc rozstrzygnąć,
który z nich był twórcą obrazu. Biorąc jednak pod uwagę datę powstania malowidła, r. 1856, jego
twórcą był raczej Jan Ignacy. Marceli  Maszkowski (1837–1864) miał wówczas 19 lat, a we Lwowie
przebywał w r. 1856 przez kilka miesięcy w przerwie między studiami w Wiedniu i Monachium43.
Jan Ignacy Maszkowski (1794–1865) był znanym malarzem lwowskim. Uczył rysunku  w Akademii
Stanowej przy Uniwersytecie Lwowskim (m.in. Juliusza Kossaka i Artura Grottgera) i wykonał wiele
obrazów religijnych dla kościołów Galicji, Podola i Wołynia44.
Twórca ołtarza gł., rzeźbiarz Ferdynand Majerski był ruchliwym wykonawcą ołtarzy i innych sprzętów kościelnych na terenie Galicji Wsch. (m.in. w katedrze przemyskiej, 1890–1905 i w kościele Bernardynów w Gwoźdźcu 1890–1892)45. Sądząc z fotografii archiwalnej, ołtarz gł. w Truskawcu był stosunkowo skromną strukturą neobarokową. Z kolei twórca stacji Drogi Krzyżowej, Jan Dymicz, w r.
1928 brał udział w wystawie w Pałacu Sztuki we Lwowie, a w r. 1939 w wystawie w Krakowie, gdzie
pokazał m.in. rysunek Truskawiec-Zdrój46, co świadczy o jego pobycie w podkarpackim kurorcie. Tam
zapewne zetknął się z fundatorami obrazków do kościoła. Niestety, analiza tych i innych zaginionych
elementów wyposażenia kościoła w Truskawcu nie jest możliwa.
Od Redakcji: Istotny lapsus odnotował Autor na s. 194 oryginału: „…a w latach 1939–1941 ok. 40%
parafian zostało wywiezionych na Syberię”. W rzeczywistości łączna liczba aresztowanych i wywiezionych, ustalona po drobiazgowych badaniach, nie przekracza 60 osób, a Truskawiec miał najwyżej ok.
3000 stałych mieszkańców, w tym ok. 1000 rzymskokatolików i 40% parafian odpowiadałoby ok. 400
osobom. (Ziem. Drohob. nr 13 (2000) ss. 75–78.)
Cytowane w skrócie w przypisach materiały archiwalne:
• AMP TP 46 – Archiwum Metropolii Przemyskiej w Przemyślu, Teczki parafii XIX–XX w. Drohobycz.
• AMP TP 271A – jak wyżej, Teczki parafii XIX–XX w. Truskawiec.
• Castello 1988 – L.C. Castello, Le pitture veneziane di Leopoli, Torino 1988.
• Gątkiewicz 1906 – F. Gątkiewicz, Studia nad dziejami kultury artystycznej późnego renesansu
w Polsce, Toruń 1906.
• Halecki 1919 – O. Halecki, Z Jana Zamoyskiego inwentarza archiwum koronnego. Materiały do
dziejów Rusi i Litwy, „Archiwum Komisji Historycznej”, t. 12, cz. 1, Kraków 1919.
• Kronika 1911 – Kronika diecezji przemyskiej, Przemyśl 1911.
• Ludwig 1901 – G. Ludwig, Documente über Bildersendungen von Wenedig nach Wien, etc., “Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhőchsten Kaiserhauses” 22, 1901, s. I–XL.
• Łoza 1954 – S. Łoza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954.
• Praschil 1909 – T. Praschil, Truskawiec. Zakład zdrojowo-kąpielowy w Galicji, Drohobycz 1909.
• SAP – Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy,
Wrocław 1971.
• Słownik geograficzny – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,
Warszawa 1880–1902.
• ZDM – Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, Wrocław 1962–1975.
• Zorzi 1972 – A. Zorzi, Venezia scomparsa, Milano 1972.                                                                     

43 SAP, t. 5, 1993, s. 415–418.
44 Ibidem, s. 408–409.
45 Ibidem, s. 244; Materiały, cz. 1, t. 4, 1996, s. 23, 24–25.
46 SAP, t. 2. 1975, s. 140.
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H47

Walka o polską naftę Mieczysława Tyszkiewicza
(Część II. Lata 1923–1938)
Od Redakcji: Druga część wspomnień Mieczysława Tyszkiewicza stanowi jeszcze bardziej niż
pierwsza, emocjonalne spojrzenie na „zakusy” obcych kapitałów w zdobyciu wpływu na strategiczną gałąź polskiej gospodarki jaką był przemysł naftowy. Obraz istniejącej korupcji oraz braku kompetencji na różnych szczeblach władzy wydaje się dzisiaj być „ponadczasowy” oraz powinien uświadomić aktualnym decydentom stopień zagrożenia występujący w polskiej gospodarce. Redakcja nie
ingerowała w tekst.

P

o zwolnieniu się z wojska Mieczysław Tyszkiewicz wraca do Borysławia i pracy w górnictwie
naftowym. Pierwsze lata nie były łatwe. Bardzo ciężkie warunki pracy na kopalniach, zmiany
firm naftowych, do 1924 roku brak własnego mieszkania i co najważniejsze – nauka do egzaminu na
kierownika kopalń nafty, nie sprzyjały angażowaniu się w pracę społeczną. W tym czasie mój Ojciec
zdobywa doświadczenia nie tylko techniczne. Niepokoi go hegemonia obcego kapitału w polskim
przemyśle naftowym. Już przed I wojną światową wielkie firmy zagraniczne opanowały wydobycie
ropy naftowej w Polsce. Wojna zniszczyła galicyjskie zagłębie naftowe, które znalazło się w granicach Rzeczpospolitej, nie mniej już wtedy obce firmy starały się objąć je w posiadanie ze względu
na wielką wartość złóż ropy naftowej w Borysławiu i innych mniejszych ośrodkach jej wydobycia.
Dopiero w 1927 r. ojciec ma możliwość wystąpienia przeciw firmom zagranicznym działającym
w zagłębiu naftowym. Chodziło o stworzenie dokumentu o stanie przemysłu naftowego. Niestety
nie znana jest treść tego dokumentu, jak wynika jednak z relacji autora „Wspomnień”, był on skierowany przeciw hegemonii obcego kapitału.
Rządy w Państwie po przewrocie majowym objęli legioniści, moi koledzy. Zwrócili się oni do wszystkich gałęzi przemysłu w kraju, by członkowie kół legionowych przysłali im stan danej gałęzi, jej potrzeby itp. Któż lepiej ode mnie mógł wiedzieć, cośmy mieli po odebraniu od Ukraińców, a co jest dziś?
Byłem członkiem Zarządu Koła Legionistów, więc zabrałem się do pracy. Na 49 stronach arkuszowego
papieru zebrałem wszystko i poszło to bez podpisu naturalnie, bo było przeciw hegemonii wielkiego
zagranicznego kapitału. Szło to przez Okręg Lwów, gdzie sam wręczyłem dokument prezesowi i zreferowałem go. Już na drugi dzień (w październiku 1926 r. on sam (prez. Szmal ?) pojechał z tym do
Warszawy i referował osobiście. Praca ta, odbita na maszynie, znalazła się na posiedzeniach Komitetu
Obrony Państwa.
Do tej pory o pracy tej wiedział w kole borysławskim tylko prezes i sekretarz (autor? B.T.). Koło
dostało za ten referat pochwałę i wtedy dopiero wyszło na jaw, że coś takiego powstało w kole.
Wywołało to oburzenie członków, a z drugiej strony nie można było dopuścić, aby doszło to do
wiadomości firm zagranicznych. Zwołano walne zebranie i zażądano wyjaśnień. Trzeba było sprawę
zatuszować. „Uciszyłem burzę, przedstawiając, że nie ma żadnej kopii tego, bo to był rękopis, a tajemnice tam zawarte są tajemnicą państwową, więc lepiej dla dobra Państwa i nas tu zajętych w obcych
firmach nie mówić o tym, że coś było. Niech nie dojdzie do uszu firm, że to u nas powstało. To zrobiono
prywatnie i anonimowo. Zrozumiano i więcej o tym nie było mowy.
Całą swoją relację Ojciec pointuje – być może nie bez żalu – „Za tę pracę kto inny dostał pochwałę
i kto inny został posłem do sejmu z okręgu naftowego”.
Czytając ten fragment „Wspomnień”, można zastanawiać się, skąd mój Ojciec czerpał informacje
do tak obszernej i niebezpiecznej pracy. Na pewno pomogła mu w tym obserwacja szefów – dyrektorów firm, ich niekompetencja i ich, świadome lub nie, działanie na szkodę państwa, ich stosunek
do podwładnych, własne doświadczenia na tym polu, a także szerokie znajomości i przyjaźnie z innymi kierownikami kopalń i inżynierami pracującymi w nafcie. Ojciec miał naturę „ awanturnika”,
ale zawsze kierował się poczuciem sprawiedliwości i dobrem innych, i przede wszystkim troską
18

historia

Biuletyn SPZD nr 20 (2017)

o dobro państwa, o które walczył tyle lat. I takie było jego pierwsze wystąpienie w obronie polskich
interesów w młodym przemyśle naftowym.
Po tej akcji Ojciec przerzuca się na teren pracy społecznej, uczestnicząc w tworzeniu nowych organizacji polskich, jak pisze, na tej wysepce polskiej w otoczeniu budzącego się i popieranego separatystycznego ruchu ukraińskiego. Nie kończy jednak swojej działalności w obronie polskich interesów
w przemyśle naftowym. Niepokoi go zwłaszcza umacnianie się obcych firm naftowych.
Sytuacja w przemyśle naftowym zaczęła się psuć. Wielkie firmy łączyły się ze sobą, scalając swe obok
siebie leżące sekcje. W końcu na placu pozostały tylko cztery duże firmy, w tym amerykański „Standard”, ukryty jeszcze pod firmą „Standard Nobel”. Ten bezwzględny kapitał, dostawszy się pod przykrywką na nasz teren, zaczął skupywać tereny naftowe, wykupywać akcje innych firm i zaczął się umacniać. Doprowadził do tego, że znowu dwie olbrzymie firmy: „Galicja” i „Limanowa” złączyły się w 1934
r. i znowu szereg kolegów, kierowników i asystentów, znalazło się bez pracy. Na placu pozostały już trzy
tylko: „Galicja”, „Premier” i „Standard Nobel”. Opanował on nawet Wydział Naftowy w Sekcji Górniczo
-Hutniczej Ministerstwa Przemysłu i Handlu, obsadzając ją swoim człowiekiem, byłym naczelnikiem
Urzędu Górniczego z Jasła za Austrii, a dyrektorem Nobla później, panem Friszbergiem, który został
powołany przez Ministra Rajchmana do objęcia kierownictwa spraw naftowych w całej Polsce. Ta krótkowzroczność czynników rządzących, niefachowców, nieorientujących się w tych zawiłościach, oddała
bezpieczeństwo Państwa w ręce anonimowych potęg. Cel był wyraźny, wykupić wszystkie tereny naftowe, zmienić ustawę naftową, aby się uwolnić od obowiązku wiercenia, kosztownego, a zalać nas ropą
tańszą z Rumunii. W tym rączkę swą mieli i Niemcy z Wiednia i Berlina. Rynek pracy się kurczy, ilość
ropy gwałtownie spada. Na swoje usprawiedliwienie podam, że nie spałem wcale. Zaraz po memoriale
z 1927 roku posłałem dalsze naświetlenia wprost do Belwederu, podpisane przeze mnie. Następne przesyłałem już do Kancelarii Cywilnej Prezydenta Państwa, otrzymując potwierdzenia i podziękowania.
Podobną akcję prowadził inż. Szczepanowski, tylko on mógł działać na terenie przemysłowców – krajowców, Polaków, trochę przez posłów w Sejmie, gdy ja miałem dostęp do samego szczytu. Gdy mi tylko
inż. Szczepanowski, zorientowany lepiej ode mnie, doniósł, co za nowy cios nam grozi, pisałem i oświetlałem to odpowiednio i mogę z przyjemnością stwierdzić, że przez jakiś czas paraliżowaliśmy te zakusy
i utrącali działanie Wydziału Naftowego w Ministerstwie Przemysłu i Handlu.
W tym czasie Ojciec samodzielnie już prowadzący kopalnię, narażał się dyrektorom swojej francuskiej firmy. Po odejściu dyrektora technicznego do państwowego „Polminu” kierownikiem technicznym
został Francuz, który nie miał zielonego pojęcia o technice wiercenia i prowadził firmę do ruiny, a do
rozpaczy kierowników kopalń.
Oto konkretny przykład niekompetencji albo może złej woli owego dyrektora.
Miałem w wierceniu najgłębszy szyb w całej firmie, to znaczy 1800 m i był to szyb tzw. pionierski,
mający odkryć nowy, i jak się spodziewano, głęboki poziom ropy. Pilnowałem go w dzień i w nocy.
Urząd górniczy miał go w specjalnej opiece. Pewnego dnia zdaję dyrektorowi raport, że tą dymensją
rur nie mogę iść już w głąb, trzeba stanąć i zapuścić mniejszą. On jednak kategorycznie każe rurować
dalej. Tłumaczę mu, że jak pociągnę, to się urwą, trzeba więc stanąć. Zażądałem wówczas, aby sam
przyjechał na kopalnię i był przy tym. Wykręcił się brakiem czasu. Na drugi dzień zrobił mi awanturę,
że nie wykonuję rozkazów, każe mi rurować dalej i rozruszać rury. Biorę więc mych ludzi na świadków, aby i oni ten głupi rozkaz słyszeli. Zachowując wszelkie środki ostrożności, kazałem całą mocą
maszyny próbować dźwignąć rury. Naturalnie stało się to, co przewidywałem, rury nie utrzymały
ciężaru, wyrwały się z gwintów i ta część dolna lecąc, pogruchotała dolne partie.
Ten szyb był już bezpowrotnie stracony, na szczęście Ojciec nie poniósł żadnych konsekwencji, przez
cały rok prowadził wiercenia i na innym szybie o głębokości powyżej 1700 m i tam „dostał ropę”.
W tym samym roku 1931 pojawia się we „Wspomnieniach” wątek ukraiński. Francuzi przez jakiś
głupi sentyment zaczęli wyżej cenić kierowników Ukraińców i z nimi się przyjaźnić. Ukraińcy zaczęli usuwać z pracy Polaków, przyjmując na ich miejsce swoich. Ja wśród 80 ludzi miałem i Polaków,
i Ukraińców.
Tymczasem nadszedł rok 1931, a w nim wybory do Sejmu. Nam, Polakom, chodziło o utrzymanie
mandatu polskiego, niezależnie od tego, kto go dostanie, ale socjaliści wysunęli osobno swoich kandydatów, a Ukraińcy swoich. Brałem w tym bardzo czynny udział, co się moim Francuzom nie bardzo
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podobało. Ludzie moi bardzo mnie lubili za moją sprawiedliwość i bezwzględną uczciwość wobec nich.
Myśmy wygrali całkowicie, co moich Francuzów doprowadziło do pasji. W tym czasie wyszła ustawa
o ochronie pracy dla wszystkich byłych żołnierzy, którzy brali udział w oswobodzeniu Polski w latach
1900–1920. Stałem się więc prawie nietykalny. I właśnie wtedy stało się coś, co pozwoliło Francuzom na
atak na mnie. Na kopalni miałem wiertacza, członka Zarządu Stowarzyszenia Socjalistów, który mając
pracę w nocy, spał, nie pilnując roboty. Jako taki dygnitarz uważał, że go nikt nie zaczepi. Złapałem
go raz, dostał karę pieniężną. Po jakimś czasie złapałem go w nocy śpiącego na ławce, i jego ludzi też.
Dostał większą karę z zagrożeniem, że go za karę przesunę na gorszy, mniej dochodowy szyb. Po jakimś
czasie złapałem go znowu i przesunąłem na gorsze miejsce. Zaczęły się interwencje, Stowarzyszenie
Socjalistów zagroziło firmie, dyrektor zwrócił się do mnie, ale do końca nie ustąpiłem. Miałem pełną
satysfakcję, że kiedy wzięto tego wiertacza ode mnie na kopalnię do innego kierownika, w kilka dni potem przez zaspanie wyjechał na koronę, to znaczy rozpędził maszyny i zasnął. Ciężar wieziony z dołu,
niezahamowany, uderzył w szczyt wieży, sypnęły się iskry, szyb się zapalił i cały spłonął. Wiertacz i ludzie ocaleli. Szkody na paręset tysięcy złotych. Moja sekcja stała się jedną z najbardziej dochodowych.
Najcięższe instrumentacje przechodziły bardzo prędko, tak że złośliwi koledzy mówili: „ten ma więcej
szczęścia niż rozumu”. Tak inżynier Ukrainiec jak i inni koledzy mieli apetyt na moją sekcję.
W tym też czasie zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. Zjeżdżając z góry na nartach, Ojciec nie zauważył
zaoranego pola, wpadł nań i potłukł sobie lewy bok. Na drugi dzień, w niedzielę, znowu wybrał się na
nartach na kopalnię, poślizgnął się, upadł na ten sam bok i stracił przytomność. Po sześciu tygodniach
leżenia w łóżku, gdy już wrócił do zdrowia, wymówiono mu pracę i dano odprawę, a jego sekcję objął
kto inny. W rozmowie z dyrektorem dowiedział się, że nie mają mu nic do zarzucenia pod względem
technicznym, ale dano do zrozumienia, że chodzi o jego działalność polityczną. Ojciec jednak nie dał
za wygraną i po trzech miesiącach walki z Francuzami firma zgodziła się przyjąć Ojca z powrotem. Na
tym jednak nie koniec kłopotów. Zaproponowano Ojcu niższą sumę (jego poprzedni etat był już skreślony), a jako wyrównanie zaproponowano intratną dla niego likwidację szybu, czyli pozostawienie rur
w ziemi (co uchodziło za „nieładne działanie”). Alternatywą było wydobycie jak najwięcej rur. Ojciec
wybrał tę drugą opcję, korzystną dla przedsiębiorstwa, które w ten sposób zarobiło kilkaset tysięcy złotych, a Ojciec również bardzo wysoką kwotę. Widocznie jednak nie podobało się to firmie, bo kolejnej
propozycji już nie otrzymał.
Następna akcja na szczeblu centralnym wiązała się z przygotowywaniem przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu nowej ustawy naftowej, zagrażającej interesom państwa polskiego.
W 1932 roku „Standard” amerykański na terenie Borysławia, przez swą dyrekcję „Standard Nobel”,
sięgnął w kuluary Sejmu i przygotował nową ustawę naftową w Min. Przemysłu i Handlu. Ministerstwo od góry do dołu nie było polskie niestety. Z inż. Szczepanowskim robiliśmy cośmy mogli, aby nie
dopuścić do tej ustawy. On działał przez Zw. Przemysłowców Polskich, ja przez Związek Techników
i Legionistów oraz swoją utartą drogą do Kancelarii Prezydenta. Prawda, że ustawa naftowa była przestarzała, bo austriacka. Jak mi się zdaje z 1889, ale dla właścicieli pól naftowych bardzo korzystna,
bo w określonym czasie 1–2 lat właściciel kopalni wydzierżawiający to pole, musiał zacząć wiercenie,
inaczej odpadał od kontraktu i płacił koszta. Ponadto właściciel pola zastrzegał sobie tzw. „brutto” ropy
wydobywanej, od 10 do 30%. W proponowanej przez Ministerstwo wersji te zobowiązania odpadały, bo
właścicielem pola naftowego stawało się Państwo i ono decydowało. Ten projekt już był w Sejmie i miał
wejść pod obrady. Na skutek poruszenia opinii wycofano go na razie. Teraz nastąpił nasz kontratak.
Zjednoczona polska siła wymogła, że Ministerstwo zmuszone było wysłać do szeregu organizacji żądanie przedłożenia swoich projektów ustawy naftowej. Byłem członkiem Zarządu Polskich Techników
i miałem możność oglądania projektu Związku Techników, który mi się bardzo nie podobał. Zebrałem
kierowników – legionistów, coś około 50., i zadecydowaliśmy przedstawić swe czysto narodowe postulaty
obrony praw właścicieli – krajowców i stworzenie własnego polskiego przemysłu naftowego. Dzięki swemu odznaczeniu Krzyżem Niepodległości z Mieczami miałem zniżkę kolejową do 10% sumy za przejazdy, więc jeździłem do Warszawy często. Równocześnie mając wiele wolnego czasu, zacząłem lepiej
przyglądać się obcemu kapitałowi i jego działaniu na szkodę Państwa i jego obrony. Zebrałem ogromny
materiał i dostarczyłem go pewnym czynnikom. Nasz projekt ustaw wywołał burzę u jednych, uznanie
u innych naszych.
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W następnym roku walka o polską naftę trwa nadal:
Zajęty tą walką nie miałem czasu myśleć o szukaniu lepszej posady. Zebrawszy obfity materiał obciążający inż. Szczepanowski z jednej, a ja z drugiej strony, uderzyliśmy wprost na Wydział Naftowy, żądając usunięcia jego dyrektora F. Tymczasem w terenie i w samym Borysławiu było coraz gorzej. Duże
firmy zaczęły zamykać szyby i wyrzucać ludzi na bruk. Przy Związku Techników stworzyliśmy Komisję Zawodową do przydziału kopalń w myśl ustawy naftowej. Byłem jej przewodniczącym aż do swego
wyjazdu z Borysławia. Współdziałając z Urzędem Górniczym, doprowadziliśmy do tego, że wszyscy
koledzy, członkowie Zw. Techników, mieli zapewnione minimum egzystencji. Nie było bezrobotnych.
(…) W tym roku (1934) w czerwcu udało się nam usunąć z Wydziału Naftowego dotychczasowego
dyktatora naftowego naczelnika F., w dwa miesiące jednak później pan ten powrócił na swe stanowisko, na wyraźne żądanie „Standardu” ze Stanów Zjednoczonych. Skandal, który wykazał, kto w Polsce
rządzi i kto w jej żywotnych sprawach ma decydujący głos! Skutki zaraz dały się odczuć w terenie.
Francuska firma „Limanowa” zlała się z niemiecką „Galicją” i w Polsce były już tylko trzy firmy: „Premier”, „Galicja” i „Standard Nobel”.
Tak spełniła się Nemezis na mych Francuzach, ambasador Laroche (?), ich protektor, musiał wyjechać z Polski, a oni stracili posady! Firma przestała istnieć!
Od szeregu lat wrzała walka między czynnikami krajowymi a obcymi w „Polminie”. Była to Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych. Niemal od 1919 r. , a więc od zdjęcia sekwestru z kopalń aż
po dzień dzisiejszy, tj. 1934 r. , szły zakusy obcego kapitału, by opanować tę placówkę. Kiedy dzięki
czynnikom krajowym „Polmin” stał się przedsiębiorstwem państwowym, poszukiwawczym i wiercącym za ropą, oraz środkiem ratującym dla krajowców, skupując ich ropę, wielki kapitał nie dał za
wygraną. Jako przeciwwagę krajowym wysiłkom stworzenia polskiego przemysłu naftowego rzucił olbrzymie sumy na założenie spółki poszukiwawczej „Pionier”. Zaangażowano do prac wielu młodych
inżynierów, nie orientujących się w prawdziwych zamiarach rekinów naftowych. Stworzono własne
biuro geologiczne, rozpoczęto badania sejsmograficzne w terenie, zaczęto skupywać tereny, ale wiercąc bardzo mało. Cały nacisk zagranicznych firm szedł na wydanie nowej ustawy, która by ich nie
zmuszała do wiercenia. Tymczasem w 1933 r. niespodziewanie szyb ich wspólny „Pionier”, na górze
między Borysławiem i Schodnicą, dowiercił się olbrzymiej ilości gazu, co poprzedza zawsze potężne
źródło ropy. Było to odkrycie jakby nowego Borysławia o nie dających się obliczyć możliwościach dla
kraju. I oto staje się zbrodnia wobec Narodu i Państwa. Dyrektorzy tych firm zadecydowali, że gaz
przeszkadza dalszemu wierceniu i trzeba go zabić (ponad 200 atm. ciśnienia). Założono pompy i pod
ciśnieniem wtłaczano wodę. Naturalnie zabito i gaz i zawodniono teren cały. Nadzieja wszystkich
kierowników i robotników na nowe źródło zginęła. Zrobił się straszny gwałt, zażądano dochodzeń,
ale wszystko utonęło w powodzi papierów. Zebrawszy dokładne dane od ludzi tam zajętych, zrobiłem
cały protokół i posłałem zwykłą swoją drogą. Jak się pokazało potem, był to już za wielki skandal, by
można było ukarać winnych. Dyrekcje firm, ich zarządy główne, przeniosły się ze Lwowa do Warszawy, by na miejscu paraliżować działania skierowane przez władze nasze dla poprawienia stosunków
w przemyśle naftowym.
Ktoś czytając to, pomyśli: „autoreklama”, „samochwalstwo”! Nic bardziej fałszywego! I po co i na co,
i dla kogo, i gdzie tu na obcej ziemi w Anglii, czy w Kraju? Dziś u schyłku życia! (...)
Ta próba nie była łatwa. Jakiś tam kierownik odważył się rozpocząć otwartą walkę z największą
potęgą świata – anonimowym zagranicznym kapitałem naftowym, przed którym głowy swe uginają
rządy państw. Ale niestety, dyrekcje przeniosły się do Warszawy, a ja straciłem możność kontrolowania działalności szkodliwej dla obrony Państwa.
Pod naciskiem żony zacząłem poważnie myśleć o wyjeździe z Borysławia na inny teren naftowy,
gdzie wierci „Polmin”. I dziwna rzecz, mając wszystkie dane za sobą, oficer, legionista i stary fachowiec, odznaczony i mający stosunki, nie mogę się dostać do państwowego przedsiębiorstwa, gdzie są
wolne miejsca. Rzecz wprost nie do pojęcia ani dla mnie, ani dla organizacji. Napiętrzają się różne
trudności. Mając tego już dość, postanawiam pojechać na zjazd byłych żołnierzy I Pułku Legionów do
Wilna, by otwarcie porozmawiać z gen. Litwinowiczem, kiedyś borysławianinem, a dziś dyrektorem
polminowskiej Rady Naczelnej. W listopadzie, w czasie kilkudniowego zjazdu, krótka rozmowa z nim
przekonała mnie, że moja dotychczasowa akcja nie znalazła u niego aprobaty, a może bał się wpuścić
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tak niebezpieczną, mającą „chody” jednostkę, tak że zakończył: „macie posadę, to siedźcie, aż was wywalą, a wtedy pogadamy”. Wracałem do domu przez Warszawę, rozgoryczony i przygnębiony.
W Warszawie Mieczysław Tyszkiewicz spotyka się z przyjaciółmi, znanymi mu z Borysławia, Antonim Mańkowskim (pracownikiem Kancelarii Sejmu) i Stanisławem Dobrzańskim (b. posłem na
Sejm). W wyniku tego spotkania dojrzewa myśl o opuszczeniu zagłębia naftowego i podjęciu nowej
pracy w służbie państwowej.
Tymczasem w Warszawie firma dowiedziała się, kto był autorem tych działań przeciw hegemonii
wielkiego kapitału w polskiej nafcie. Ojca chroniła wprawdzie ustawa o uczestnikach walk o niepodległość, ale wewnątrz firmy ona oczywiście nie obowiązywała. Ojciec jako kierownik w firmie
„Galicja”, która była naszym wrogiem – jak pisze Ojciec – nie mógł liczyć na pobłażanie ze strony
kierownictwa firmy. Różne szykany obrzydziły mu życie do tego stopnia, że kiedy przy końcu stycznia 1935 r. poseł Dobrzański przysłał mu wezwanie Ministra Poczt i Telegrafów, zgodził się już na
wszystko i wraz z rodziną przeniósł się do Poznania, do Dyrekcji Poczt i Telegrafów. Po roku przeniósł się do Warszawy, do Dyrekcji Tramwajów Miejskich, gdzie dotrwał do wyrzucenia go z pracy
i z mieszkania w połowie 1942 r.
O Borysławiu jednak nie zapomina.
Po opuszczeniu zagłębia naftowego, którego los był mu tak bliski, Mieczysław Tyszkiewicz utrzymuje kontakt ze swoim środowiskiem w Borysławiu, nadal jest członkiem Związku Techników
i prowadzi z nim korespondencję, otrzymuje bieżące czasopisma fachowe i informacje o tym, co się
w tym zagłębiu dzieje. Pozwala mu to na dalsze wystąpienia w obronie polskiej nafty. Kiedy na wiosnę 1936 r. marszałek Śmigły-Rydz przyjeżdża do Poznania, legionista Tyszkiewicz rozmawia z nim
na temat nafty, motoryzacji itp. Po kilku tygodniach wysyła obszerną pracę na ten temat na ręce
generała. Przez swojego przyjaciela płk. A. Pragłowskiego, powołanego do Generalnego Inspektoratu, śledzi, jak pracę przyjęto i jak się posuwa sprawa. Niestety nie znajduje to odzwierciedlenia we
„Wspomnieniach” Ojca i nieznany jest dalszy ciąg tej akcji.
Ostatnia już notatka dotycząca polskiej nafty widnieje pod datą 1938. Na jednej z konferencji w Ministerstwie Komunikacji zwrócono się do mnie, żebym przedłożył swój projekt zreformowania przemysłu
naftowego. Nie zwracając uwagi na to, że z mojego pomysłu będą czerpać korzyści inni, przedstawiłem
jako swój projekt odtworzenia z powrotem rodzimego przemysłu naftowego. I w tym wypadku również
nie wiemy, jaki los spotkał opracowanie Mieczysława Tyszkiewicza, legionisty, oficera wojsk polskich
w stopniu kapitana, uczestnika obrony Warszawy we wrześniu 1939 r. i Powstania Warszawskiego,
więźnia oflagu w Sandbostel i Murnau, i emigranta po wojnie, w ciężkich warunkach kończącego
swoje życie poświęcone bez reszty Ojczyźnie.                                                                                             

Z witryny księgarskiej

L

H54

okalni mandrywki Drohobyczem (Turysticznyj putiwnyk) [Miejscowe spacery po Drohobyczu (Przewodnik
turystyczny)] Oleg STECIUK, Drohobycz 2016, Poswit, 127
s., format 125x205 mm, cena w przeliczeniu 20 złotych.
Takiego zagęszczenia faktografii i ilustracji jeszcze Drohobycz chyba nie miał. Dlatego spieszymy zasygnalizować
książeczkę wydaną w mikroskopijnym nakładzie 500 egz.,
która zasługuje na zainteresowanie każdego krajana choć
trochę znającego język ukraiński lub zaciekawionego kilkuset barwnymi i nierzadko oryginalnymi ilustracjami. Wiadomości dla spacerowiczów są zgrupowane w układzie 10 ulic i opisów ważniejszych na nich
obiektów. Jest także kilka ogólnych informacji o historii, najważniejszych urzędach, muzeach, sławnych drohobyczanach, kawiarniach (lokalach), cmentarzach i festiwalach, a także
mały słownik lwowsko-drohobyckiego bałaku.
JMP
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Jan Rybotycki – Wrocław

S

H36

Stanisław Szczepanowski mąż opatrznościowy
galicyjskiego Podkarpacia

tanisław Antoni Szczepanowski h. Prus urodził się 31.10.1846 r. w wielkopolskim Kościanie
jako syn Jana Władysława i Wandy z Poplińskich. Ojciec Stanisława ukończył gimnazjum
w Krakowie i prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując stopień doktora.
Szkolną edukację rozpoczął 8-letni Staszek w Królewskim Katolickim Gimnazjum Męskim
w Chełmnie n. Wisłą (obecnie woj. kujawsko-pomorskie). W 1857 r. rodzice przenieśli go do szkoły
realnej w Wiedniu, którą ukończył w 1862 r. Szkoła realna była typem szkoły średniej, uwzględniającej zapotrzebowanie gospodarki na kadry z wykształceniem ogólnym, ale bez zbędnych dla
techników języków klasycznych. Ten rodzaj szkoły kończył się maturą, przygotowując absolwentów
do pracy oraz studiów zawodowych. Ze względu na brak greki i łaciny w szkole realnej absolwenci
tych szkół nie mogli studiować w uniwersytetach.
Stanisław skończył 18 lat, gdy trwało powstanie styczniowe (1863–1864). Tuż przed jego wybuchem (22.01.1863 r.) wyjechał z ojcem do Banatu (pd.-wsch. część Austro-Węgier). Pracowali tam
w latach 1862–1864 w rejonie Oravicy przy budowie linii kolejowej. O jego stosunku do powstania może świadczyć późniejsza działalność  i to, co napisał po upadku tego największego zrywu
niepodległościowego Polaków: W starciu z rzeczywistością romantyzm poniósł klęskę. Nie ulega
wątpliwości, że Stanisław będący pod silnym wpływem ojca, od młodości należał do zwolenników
pozytywizmu. Rzeczywistością dla niego były zdobycze nauki, ekonomii, przemysłu i nowoczesnych technologii oraz dążenie do gospodarczego i kulturalnego rozwoju ojczystych ziem. Szczepanowski nie rozumiał przywódców powstania, którzy ze wzgardą odrzucili oferty dostarczenia
powstańcom bezdymnego prochu, którego nie miała rosyjska armia, i nowoczesnych karabinów
powtarzalnych. Gdyby to od niego zależało, nie podjąłby prawdopodobnie decyzji o wybuchu powstania, ale w czasach gdy był już liczącym się
przedsiębiorcą naftowym, zatrudniał w swoich
kopalniach byłych powstańców styczniowych
1863 r., podając im pomocną dłoń.
W latach 1864–1867 studiował na wydziale
ogólnotechnicznym Politechniki Wiedeńskiej,
w okresie 1867–1869 – chemię i ekonomię
w École Centrale des Arts et Manufactures
w Paryżu, w latach 1869–1871 – technologię
chemiczną i ekonomię w Londynie, gdzie uzyskał dyplom inżyniera.
W okresie 1870–1879 pracował w wydziale
przemysłu i handlu Brytyjskiego Ministerstwa
ds. Indii (India Ofﬁce), dzięki czemu gruntownie poznał gospodarkę Wielkiej Brytanii i Indii.
W 1877 r. przyjął obywatelstwo Wielkiej Brytanii, a rok później zaproponowano mu funkcję
eksperta w podróży do Indii wspólnie z brytyjskim następcą tronu, późniejszym królem
Edwardem VII. Do tej pory nie bardzo wiadomo, dlaczego odmówił udziału w tej prestiżowej
i egzotycznej podróży.
W 1879 r. Stanisław Szczepanowski wrócił
1. Stanisław Szczepanowski (1846–1900)
do rodzinnego kraju. Dysponując własnymi
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oszczędnościami oraz pożyczką od rodziny,  
udał się do Galicji, aby na Podkarpaciu poszukiwać ropy naftowej, gdzie rozpoczynała się już
gorączka czarnego złota. Pierwszym wielkim
jego odkryciem były bogate złoża ropy naftowej
w Słobodzie Rungurskiej, 20 km na pd.-zach.
od Kołomyi. Źródłem częstych sukcesów Szczepanowskiego w odkrywaniu nowych złóż tego
surowca energetycznego byli, jak się wydaje,
doświadczeni naftowcy, którymi się otaczał. Do
takich ekspertów naftowych należał m.in. Mikołaj Fedorowicz, naczelny dyrektor jego przedsiębiorstw naftowych w latach 1880–1895.
W 1880 r. uruchomił w Słobodzie fabrykę narzędzi i maszyn górniczych, a rok później założył Towarzystwo Eksploatacji Nafty i Wosku
Ziemnego. W 1883 r. wybudował nowoczesną
rafinerię w Peczeniżynie, a trzy lata później połączył ją  kilkunastokilometrową linią  kolejową
z Kołomyją. W tym samym roku (1886) zbudował ropociąg Słoboda Rungurska-Peczeniżyn.
W 1887 r. zaczęły się jego niepowodzenia w interesach, został wyrugowany przez wspólników
ze wszystkich dotychczasowych dokonań inwe2. Córki S.Szczepanowskiego: Florentyna
stycyjnych. Może dlatego, że w jego śmiałych
i Eleonora (po mężu Plucińska)
nakładach gospodarczych brakowało należytej
kontroli zagadnień prawnych i finansowych. Do porażek Szczepanowskiego mógł się  także przyczynić jego negatywny stosunek do zachowawczej arystokracji, władającej wówczas Galicją.
W numerze 23 krakowskiego tygodnika Kraj z 1896 r. autor o pseudonimie „Roj” tak pisał o tym
w artykule „U Stan. Szczepanowskiego. Z rozmów i wrażeń”: Kariera finansowa Szczepanowskiego należy do najdziwniejszych, jakie spotyka się w rocznikach galicyjskich. Kilka razy miał miliony i kilka
razy wracał znowu do punktu wyjścia. Miliony zawdzięczał swoim genialnym operacjom naftowym,
bez których Galicja nie miałaby dziś [W 1896 r. – przyp. J.R.] Schodnicy, Peczeniżyna i Słobody Rungurskiej; utratę ich zawdzięczał temu, iż nigdy nie uważał pieniędzy za cel, a zawsze za środek…
Stanisław Antoni Szczepanowski ożenił się w 1881 r. z Heleną Wolską (1858-1920). Byli dobranym, szczęśliwym małżeństwem. Miał z nią dwóch synów i cztery córki: Stanisław Wiktor Szczepanowski (ur. 1882 r. w Słobodzie Rungurskiej – zm. 1961 r. w Londynie); Florentyna Szczepanowska (1884–1929) – pianistka; Eleonora Szczepanowska-Plucińska (1886–1969) – malarka; Witold
Szczepanowski (1888–1917); Wanda Szczepanowska (1889–1978) – malarka; Zofia Helena Antonina Szczepanowska-Szuman (1891–1973).
Szczepanowski nie zraził się niepomyślnym biegiem spraw. Już w 1888 r. jego ekipa dowierciła
się do bogatych złóż  ropy naftowej w Schodnicy, dających kilkanaście wagonów cystern dziennie.
Dzięki temu odkryciu zainwestował w kolejne duże zbiorniki, mieszczące ponad 100 cystern każdy
(wagon cysterna =10 ton), oraz w budowę ropociągu Schodnica-Mraźnica, przedłużonego wkrótce
do stacji kolejowej w Borysławiu.
Szczepanowski skupiał wokół siebie grono fachowców, ludzi wykształconych i wrażliwych na
ludzką biedę. Odkrywanie bogactw mineralnych w Galicji i ich zagospodarowywanie stanowiło bowiem w koncepcjach ekonomiczno-społecznych tych raczej misjonarzy, niż fabrykantów,
sposób na wydobycie mieszkańców tej krainy ze skrajnego ubóstwa. Do grupy niezwykłych przyjaciół Stanisława Szczepanowskiego, trochę romantyków i trochę pozytywistów, należeli przede
wszystkim Kazimierz Odrzywolski i Wacław Wolski. W 1893 r. założyli oni przedsiębiorstwo
wiertnicze. Spółka Wolski-Odrzywolski otrzymała od swego protektora i mistrza Szczepanowskie24
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go dużą część jego roponośnych terenów w Schodnicy. Firma obu inżynierów już po roku miała
w Schodnicy trzydzieści kilka wydajnych szybów naftowych.
W dniu 26 lipca 1896 r. na uroczystość poświęcenia wznoszonego kościoła pw. Błog. Kingi zjechał
do Schodnicy Szczepanowski, poseł do parlamentu wiedeńskiego i sejmu galicyjskiego, który po uroczystościach religijnych przemówił do zebranych: Szanowne Zgromadzenie pozwoli mi, abym podczas tak wzniosłej uroczystości słów kilka powiedział... Powstanie kościoła jest dowodem solidarności,
która ożywiała zawsze pracujących w przemyśle naftowym... Zawód górnika, jeden z najtrudniejszych
i najniebezpieczniejszych, ma w sobie coś tajemniczego... My nie pracujemy wprawdzie pod ziemią, ale
straszne wypadki są dowodem, że i tu, jak w ogóle w górnictwie, życie ludzkie narażone jest na ciągłe
niebezpieczeństwo. Wskutek tego wyrabia się u nafciarzy braterskość i solidarność... Zawód nafciarski
dodaje odwagi wobec niebezpieczeństw i wyrabia wiarę w pomoc wzajemną... Przemysł naftowy posiada pewne odrębne cechy... I tak: praca niezwykła, w której każdy (nawet niewykwaliﬁkowany) robotnik
współdziała, używanie skomplikowanych narzędzi, konieczność ciągłej i wytężonej uwagi, wszystko to
kształci talent spostrzegawczy, wyrabia poczucie odpowiedzialności, które pobudza do coraz lepszej pracy. Na tym polega kształcący wpływ przemysłu naftowego. Nie tylko materiał stalowy i żelazny musi
być w przemyśle naftowym najlepszy, ale i najlepszy musi być materiał ludzki... Po wielu latach trudów nadzwyczajnych i niepowodzeń spłynęło na nas błogosławieństwo Boże, szczęści się przemysłowi
naftowemu, toteż pracujemy teraz z otuchą, widząc owoce tej pracy... W tym przekonaniu, że pracą da
przemysł naftowy przykład innym gałęziom przemysłu krajowego, życzę Wam: Szczęść Boże.
Szczepanowski okazał się najbardziej znanym przedsiębiorcą naftowym w Galicji. Doniosłość
jego działań opisał Władysław Długosz, również nieprzeciętny naftowiec: Zanim Szczepanowski
odkrył Słobodę Rungurską, mierzyło się u nas ropę na garnce, od czasu Słobody liczyliśmy produkcję
na baryłki (baryłka-beczka=150 kg), od czasu
zaś, gdy Szczepanowski odkrył Schodnicę, liczy
się już tylko na wagony.
Odkrywca Słobody Rungurskiej i Schodnicy
był typem przedsiębiorcy-działacza społecznego. W rozwoju przemysłu naftowego upatrywał sposób na likwidację galicyjskiej biedy. Dla
swoich robotników budował domy wielorodzinne, otwierał sklepy spółdzielcze i domy ludowe.
Był jednym z głównych założycieli Towarzystwa
Szkoły Ludowej (TSL), które zbudowało szkoły m.in. w Schodnicy i Słobodzie Rungurskiej.
Pisali o nim w superlatywach Bolesław Prus,
Henryk Sienkiewicz i Tadeusz Miciński. Szczepanowski jest bohaterem powieści Ignacego Sewera-Maciejowskiego Nafta (1893) i Ponad siły
(1900), a Stanisław Brzozowski dedykował mu
swoją Filozofię romantyzmu polskiego.
W czasie gdy polski kapitał i prężne środowisko polskich przedsiębiorców naftowych wyraźnie dominowały, nastąpił z końcem 1898 r. wielki krach Galicyjskiej Kasy Oszczędności (GKO),
pociągając za sobą bankructwo firmy Szczepanowskiego i spółki Wolski-Odrzywolski, którzy
ratując przyjaciela, oddali prawie wszystko,
co posiadali, w tzw. sekwestr gwarancyjny.
Jak doszło do tej fatalnej w skutkach katastrofy finansowej? Szczepanowski dużo inwestował
3. Grób S.Szczepanowskiego
w poszukiwaniu nowych pól naftowych, a nawet
na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie
złóż węgla w Karpatach. W 1891 r. rozpoczął
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budowę dwóch kopalń węgla kamiennego w Dżurowie i Myszynie koło Kołomyi. Realizacja tak
kapitałochłonnych przedsięwzięć  wymagała bajońskich kredytów inwestycyjnych, których mu bez
jakichkolwiek przeszkód udzielała GKO. Trudna technicznie i wyjątkowo ryzykowna już w fazie
projektowania inwestycja nie została dokończona, a Szczepanowski stał się czasowo niewypłacalny.
I to była przyczyna bezpośrednia.
Zamiast decyzji o rozłożeniu spłaty kredytów Szczepanowskiego na kilka najbliższych lat, co było
realne i możliwe do wykonania, nastąpiło aresztowanie dyrektora GKO za kredytowy system finansowania budowy kopalń węgla bez należytej ostrożności. W 1898 r. do wyraźnie ukartowanej
gry weszły władze Galicji i austriacki kapitał, zwłaszcza raﬁneryjny. Nadarzała się doskonała okazja
przyhamowania rozwoju polskiej przedsiębiorczości w galicyjskim przemyśle naftowym. Czynniki rządowe Galicji wstrzymały m.in. wydawanie koncesji na budowę rafinerii nafty w tym kraju
koronnym, uniemożliwiając rozwój polskich firm wydobywających ropę naftową. Kopalniom nie
mającym zbytu na ten surowiec groziło bankructwo.
Szczepanowski, człowiek szlachetny, wystąpił w obronie aresztowanego dyrektora GKO, biorąc
całą winę na siebie i proponując, aby to właśnie jego postawić w stan oskarżenia. Do rozprawy
jednak nie doszło, bowiem w czerwcu 1899 r. Odrzywolski i Wolski przekazali cały swój majątek
wartości 20 milionów koron austro-węgierskich jako gwarancję ewentualnej realizacji dochodzonego przez sąd roszczenia wobec przyjaciela. Walutą  obowiązującą w cesarstwie Austro-Węgierskim
w okresie 1858–1892 był złoty reński = 60 krajcarom (grajcarom lub centom), od 1892 r. była korona = 100 halerzy. Przeliczenie reńskich na korony nastąpiło w stosunku: 1 złoty reński = 2 korony.
Szczepanowski bliski załamania nerwowego rozchorował się na serce i wyjechał na leczenie do
Neuheim w Niemczech, gdzie jego żona Helena prowadziła własny pensjonat, jedyne w owym czasie źródło utrzymania ich najbliższych. Wolski z ciężkim sercem powrócił ze Schodnicy do Lwowa
i zajął się intensywnie pracą konstrukcyjną. Jedynie Odrzywolski nie chciał rozstawać się ze swoją
kopalnią na schodnickich Pasieczkach. Przyjął od nowych właścicieli pracę na stanowisku kierownika technicznego u siebie i pozostał w Schodnicy.
Wczesnym przedpołudniem w dniu Wszystkich Świętych 1900 r. na lwowski adres Maryli i Wacława Wolskich nadeszły hiobowe wieści. Najpierw zatelefonowano ze Schodnicy, zawiadamiając, że
wuj Kazimierz Odrzywolski nie żyje. Zmarł kilka godzin po północy z 31 października na 1 1istopada. Rankiem 30.10., podczas pracy w swojej ulubionej kopalni, 40-letni wówczas inżynier skaleczył
się na pozór niegroźnie w nogę. Rozwinęło się z tego ostre zakażenie bakteryjne. Po dwóch dniach
już nie żył. Do czasu powszechnej dostępności antybiotyków (początki drugiej połowy XX w.) zakażenia były prawie w 100 % śmiertelne.
Niedługo po telefonie ze Schodnicy  posłaniec pocztowy dostarczył depeszę z Niemiec. Wynikało
z niej, że także wuj Stanisław Szczepanowski zmarł o tej samej porze w nocy  31.10. na niedomaganie
serca w Neuheim. Jego zwłoki zostały sprowadzone w 1901 r. do Lwowa i w wyjątkowo uroczysty
sposób pochowane na Cmentarzu Łyczakowskim w okazałym grobowcu granitowym, wzniesionym
ze składek społeczeństwa małopolskiego. W kondukcie żałobnym wzięły udział wielotysięczne tłumy
rodaków, nie tylko ze wschodniej Małopolski.
Mimo uderzeń ślepego losu wypadki lat 1898 i 1900 nie zniszczyły całkowicie żywiołu polskiego
w galicyjskim przemyśle naftowym. Tryumf Wiednia i jego u nas popleczników nie był zupełny. Obok
głównej kopalni schodnickiej, która poszła w obce ręce, rozwijały się inne kopalnie polskie na całym
Podkarpaciu. Ugór galicyjski był już przeorany, nasiona wschodziły. Małopolska nie czuła się już Galicją – austriackim krajem koronnym, lecz zmierzała niepowstrzymanie ku temu, by stać się Piemontem
polskiej niepodległości.
Bibliografia:
1. Misjonarze, nie fabrykanci, Andrzej BOGUNIA-PACZYŃSKI, Dziennik Polski nr 253 (2000).
2. Stanisław Szczepanowski 1846–1900: przemysłowiec, polityk, publicysta, Leszek KUBERSKI,
Opole 1997.
Dokończenie na str. 27.
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Muszkieterowie schodniccy:
K. Odrzywolski, W. Wolski

bok Stanisława Szczepanowskiego istotną rolę w rozwoju przemysłu naftowego w Małopolsce
Wschodniej z końcem XIX w. odegrali Kazimierz Odrzywolski1 i Wacław Wolski:

Kazimierz Odrzywolski (Głuchów k. Kazimierzy Wlk. 1860–1900 Schodnica), syn Ignacego i Pauliny Szyndlerowej, dzieciństwo spędził w Krakowie i tu w Szkole Przemysłowo-Technicznej
studiował chemię (1881–1885). Następnie pracował krótko u S. Szczepanowskiego w rafinerii w Peczeniżynie oraz kopalni w Słobodzie Rungurskiej. W latach 1886–1893 przebywał w Argentynie,
początkowo jako wiertacz, a potem  już jako przedsiębiorca naftowy na pograniczu z Boliwią. Po
powrocie do kraju ożenił się z Zofią Wolską – siostrą Heleny Wolskiej, żony S. Szczepanowskiego
– i z bratankiem żony Wacławem Wolskim założyli kopalnię ropy naftowej w Schodnicy. Wydajne
odwierty pozwoliły na uruchomienie kolejnych kopalń w kilkunastu miejscowościach Podkarpacia.
K. Odrzywolski rozwinął szeroką działalność społeczną w Schodnicy, budując dwie szkoły, kościół i kasę chorych, oraz we Lwowie, gdzie wykupił dziennik „Słowo Polskie” i sfinansował wydanie pisma niepodległościowego dla młodzieży „Promień”. Odrzywolski planował też utworzenie
dużego zakładu wychowawczego „Szkoły Narodowej” i sieci sierocińców „Ogniska Rodzinne”. Gdy
Szczepanowski znalazł się w 1899 r. w obliczu katastrofy finansowej wobec nagłego wypowiedzenia kredytu przez Galicyjską Kasę Oszczędności, Odrzywolski i Wolski oddali cały swój majątek
jako zabezpieczenie gwarancyjne. W małżeństwie z Zofią miał syna jedynaka Tadeusza (1895– po
1939), działacza harcerskiego, ekonomistę, sekretarza koncernu naftowego „Galicja” w Borysławiu.
Kazimierz Odrzywolski zmarł nagle 1.11.1900 w Schodnicy po skaleczeniu nogi i zakażeniu, i tam
został pochowany. Stało się to tego samego dnia, w którym zmarł jego przyjaciel Stanisław Szczepanowski.
Wacław Wolski herbu Lubicz ur. się w Brzeżanach 28.09.1865 r., a zm. 27.07.1922 r. we Lwowie,
gdzie pochowano go w grobie Wolskich i Młodnickich na Cmentarzu Łyczakowskim. Ojciec jego
Ludwik został posłem do parlamentu austriackiego i wraz z rodziną osiedlił się w Wiedniu. Wacław gimnazjum ukończył w 1883 r. w Wiedniu, tam też wydział budowy maszyn na politechnice
w 1888 r. Służbę wojskową odbył w cesarskiej marynarce wojennej. Od 1890 r. rozpoczął pracę
1 Polski Słownik Biograficzny Inst. Historii PAN, Stanisław M. Brzozowski. www.ipsb.nina.gov.pl

dokończenie ze str. 26.
3. Polski Słownik Biograficzny, t.47 s.297.
4. Nędza w Galicji w cyfrach, Stanisław Antoni SZCZEPANOWSKI, Lwów 1888.
5. Zarys życia i prac Stanisława Szczepanowskiego, Wiktor Stanisław SZCZEPANOWSKI (syn),
Nasz Dziennik,1.12.2000.
6. Wspomnienia, Maryla WOLSKA, Beata OBERTYŃSKA, Warszawa 1974.
7. Zmagania z obcym kapitałem, Nasz Dziennik, 1.12.2000.
Od Redakcji: W monumentalnej dwutomowej „Historii polskiego przemysłu naftowego” (Brzozów
– Kraków 1994) w otwierającej pracę cześći pierwszej „Pionierzy przemysłu naftowego” napisanej
przez prof. dr hab. Stanisława Brzozowskiego zaprezentowane zostały równolegle i w podobnej objętości (25 s. tekstu), tylko dwa życiorysy: Ignacego Łukasiewicza i Stanisława Szczepanowskiego.
Przedwczesna śmierć S. Szczepanowskiego w wieku 54 lat pozwala snuć domysły jak wiele mógł
jeszcze zdziałać dla dobra polskiej nafty.                                                                                                   
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1. Kazimierz Odrzywolski.

2. Nagrobek K. Odrzywolskiego
w Schodnicy

3. Wacław Wolski.
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w polskim przemyśle naftowym, najpierw w przedsiębiorstwie S. Szczepanowskiego, a następnie od 1893 r.
razem z K. Odrzywolskim w Schodnicy,  gdzie dokonali
wielu udanych wierceń naftowych. Pracował w tym czasie
również nad wykorzystaniem gazu ziemnego jako paliwa
oraz nad szeregiem  rozwiązań technicznych związanych
z ulepszeniem metod wiertniczych. W. Wolski uważany
jest przez licznych historyków za jednego z trzech twórców galicyjskiego przemysłu naftowego, obok Kazimierza
Odrzywolskiego oraz swojego wuja S. Szczepanowskiego.
Jako pierwszy zastosował sprężony gaz do wydobywania
ropy naftowej, jako pierwszy w świecie skroplił gazy naftowe oraz wynalazł tzw. „hydrauliczny taran wiertniczy”2,
będący na początku XX w. najciekawszym w skali światowej rozwiązaniem w dziedzinie hydraulicznego wiercenia
szybkoudarowego. Po śmierci Odrzywolskiego i Szczepanowskiego w 1900 r. założył własne przedsiębiorstwo naftowe z siedzibą we Lwowie.
Wykorzystanie wynalazku Wolskiego w kraju napotkało
poważne trudności, stąd jego eksploatacja rozpoczęła się
w Westfalii i na Kaukazie. Metoda ta została ostatecznie
opatentowana wspólnie z Kanadyjczykiem szkockiego
pochodzenia W. H. Mac Garveyem jako „dłuto dla przemysłu naftowego”. Otrzymane rewelacyjne rezultaty w porównaniu do stosowanej dotychczas płuczkowej metody
udarowej spowodowały wykupienie patentu przez firmę
niemiecką. Na terenie Polski „taran Wolskiego” zastosowano po raz pierwszy w 1905 r. W roku 1907 podczas
wiercenia szybu „Wilno” w rejonie Borysławia dowiercono się do głębokości 1000 m, co stanowiło przełom w dostępie do bogatych pokładów roponośnych i spowodowało dwukrotny wzrost wydobycia do 120 tys. ton ropy.
Miało to jednak katastrofalne skutki – gospodarka galicyjska nie była w stanie zagospodarować takiej ilości ropy
– nastąpił gwałtowny spadek cen ropy i przemysł naftowy
stanął na skraju bankructwa. Wynalazek Wolskiego wyprzedził swoją epokę i dalsze prace nad jego wykorzystaniem podjęto dopiero pod koniec lat dwudziestych XX w.
Dzięki staraniom Wolskiego w roku 1908 powstał Krajowy Związek Producentów Ropy. Owocem prowadzonych
przez niego prac było około 30 publikacji fachowych. Brał
udział w obronie Lwowa w 1920 r. i został odznaczony
Krzyżem Walecznych.
Wolski był mężem poetki Maryli z domu Młodnickiej,
ojcem pięciorga dzieci, m. in. poetki Beaty Obertyńskiej3,
poety Ludwika i malarki Anieli Pawlikowskiej. Chory na
serce, przeziębiony na mszy rocznicowej w intencji zamordowanego w 1920 r. syna Luka, zmarł przedwcześnie
w willi Zaświecie w Zakopanem.                                        
2 Taran wiertniczy Wacława Wolskiego, Młody Technik Nr 3/1967, ss. 98–97.
3 Wspomnienia, Maryla Wolska, Beata Obertyńska, PIW, Warszawa 1974.
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Henryk Springer  (1915–2001)

H40

Krew w Nahujowicach
Od Redakcji: Większość codziennych gazet w Polsce opisywała jesienią 1933 r. przypadek utraty życia przez 8-letnią pasierbicę Annę Melnyczynównę z Nahujowic k. Drohobycza. Relację o tej historii
zamieszczamy na podstawie informacji korespondenta „Tajnego Detektywa” nr 44 z 29.10.1933 r. (zachowano oryginalną pisownię). Autor był dziennikarzem drohobyckim i wydawcą czasopisma „Przegląd Podkarpacki”.
Dwa lata wcześniej na pierwszych stronach gazet była Rita Gorgonowa – „najsłynniejsza polska
morderczyni”, która do dziś jest postacią kontrowersyjną. Tajemniczość zbrodni, brak świadków, konieczność badania krwi, oraz fakt że podejrzana o morderstwo była w brzemiennym stanie i miała za
kilka dni urodzić dziecko sprawił, że obie sprawy wówczas porównywano. Proces był poszlakowy, pełen
niepewnych dowodów. Sąd we Lwowie w maju 1933 r. skazał Gorgonową na śmierć przez powieszenie.
Do egzekucji nie doszło, bo Sąd Najwyższy uchylił wyrok. W powtórnym procesie skazano ją na 8 lat
więzienia, które opuściła na mocy amnestii 7.09.1939 r.

L

iczne poszlaki wskazują, że w powiecie drohobyckim w gminie Nahujowice położonej w odległości 16 km od Drohobycza zostało dokonane zabójstwo na osobie 8-letniej Anny Melnyczyn, córki Michała i Anny.  Zbrodnia ta wykazuje wiele podobieństwa do morderstwa śp. Lusi
Zarembianki w Brzuchowicach [sprawa Gorgonowej].
Dnia 17 października zmarła nagle 8-letnia Anna Melnyczyn, córka Michała i Anny Melnyczyn,
w tajemniczych okolicznościach. Wskutek doniesienia naczelnika gminy, że na ciele denatki spostrzeżono podejrzane ślady pobicia, posterunek policji P.P. w Uniatyczach wdrożył natychmiast
dochodzenie. Przybyła policja stwierdziła u śp. Anny Melnyczyn rany i sińce na głowie, twarzy i rękach, co mogło świadczyć, że zmarła padła ofiarą mordu. Zawiadomiony o powyższem sąd grodzki w Drohobyczu wydelegował na miejsce wypadku komisję sądowo-śledczą w osobach: sędziego
Durkalca, sekretarza Śledziony i lekarki dr Mielańskiej. Dr Mielańska dokonała sekcji zwłok denatki, poczem zwłoki te na polecenie sędziego pochowano na miejscowym cmentarzu. Na miejscu
sędzia Durkalec przeprowadził wstępne dochodzenia i przesłuchał kilku świadków. W czasie oględzin mieszkania zauważono ślady krwi na piecu piekarskim, skrwawione części ubrania macochy
denatki Anny Melnyczyn, zaś za domem znaleziono w pokrzywie podartą koszulę skrwawioną,
którą denatka nosiła przed śmiercią oraz jedną koszulę denatki.
Sąsiedzi Melnyczynów opowiadali, że macocha znęcała się nad swoją pasierbicą w niemiłosierny
sposób. Jeden ze świadków będąc w krytycznym dniu na podwórzu, widział, jak macocha Anna
Melnyczyn biła ją rękojeścią motyki w sposób okrutny; słyszał też, jak pasierbica krzyczała. Na
zapytanie sąsiada, dlaczego bije dziewczynę, macocha odpowiedziała: „jeśli ci się nie podoba, weź
ją do siebie”, poczem zamknęła drzwi. Macocha w dalszym ciągu wewnątrz mieszkania biła swą
pasierbicę, co wywnioskował z krzyku dobywającego się z izby, co jednak dalej było, nie wie, albowiem niebawem wszystko się uciszyło.
Nieszczęśliwy ojciec  denatki Michał Melnyczyn, lat 42, zajęty w charakterze zarobnika dziennego w Borysławiu  podał, że udając się do pracy w Borysławiu, pozostawił w domu 2-letniego syna
Juliana i 8-letnią córkę Annę i zaznaczył im, że w ubiegłym tygodniu przywiózł 100 kg sztucznego
nawozu, który zostawił na ławie koło pieca. Dn. 17 bm. około południa  przybyła do niego do Borysławia jego żona Anna, która oznajmiła mu, że córka zmarła wskutek przygniecenia jej workiem
napełnionym nawozem sztucznym (tomasyną), który spadł na nią z ławy. Wobec tej tragicznej
wiadomości ojciec wrócił natychmiast z żoną do domu do Nahujowic, gdzie zastał już zimne zwłoki córki. Poczyniono zaraz przygotowania do pogrzebu, ale w jakich okolicznościach córka jego
straciła życie, tego nie wie.
Anna Melnyczyn, druga żona Michała, macocha zmarłej, stanowczo zaprzecza, jakoby rozmyślnie pozbawiła życia śp. Annę. Podaje, że dn. 16 bm. położyła się spać do łóżka, a 8-letnia Anna
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z swym 2-letnim bratem Julianem ułożyli się na spoczynek na piecu. Gdy przebudziła się nad
ranem, chciała wyjść na podwórze, wtedy zawadziła o worek leżący na ziemi i upadła. Wówczas
zaświeciła lampę i zobaczyła leżącą pod ciężarem worka swą pasierbicę Annę; ściągnęła z niej worek i położyła ją na ławce. W owej chwili zauważyła, że pasierbica nie żyje. Poczęła więc  krzyczeć
i lamentować, jednak nikogo ze sąsiadów nie zawiadomiła o tragicznej śmierci pasierbicy, gdyż
– jak twierdzi – była wypadkiem tym bardzo przestraszona. Spała tak twardo, że nie słyszała ani
upadku cetnarowego worka, ani też płaczu czy jęku denatki. Rano zaniosła swego 2-letniego synka
do sąsiadów Chrunów, którym opowiedziała o wypadku, a sama udała się do Borysławia do swego męża i powiadomiła go o śmierci córki. Na zapytanie zaś, skąd się wzięły ślady krwi na piecu,
oświadczyła, że to plama od wytartego kału po dziecku, a skąd się wzięły ślady krwi na piecu, nie
potrafi wyjaśnić. Na zapytanie, co oznacza krew na koszuli, którą nosiła denatka przed śmiercią
oraz na sukience denatki, oraz dlaczego wyprała swój płaszcz i bluzkę, macocha odpowiedziała, że
koszula i sukienka denatki są skrwawione od strupów, jakie pasierbica miała na rękach i kolanie,
zaś swego płaszcza i bluzki nie prała, są mokre, gdyż leżało na nich dziecko.
Tłumaczenie Melnyczynowej, jakoby jej pasierbica Anna została przygnieciona workiem z zawartością 100 kg tomasyny jest tak nieprawdopodobne, że zaaresztowano ją pod zarzutem zamordowania Anny. Melnyczynową odstawiono do aresztów policyjnych w Drohobyczu. Ponieważ
okazało się, że podejrzana znajduje się w odmiennym stanie, przewieziono ją do   szpitala powszechnego w Drohobyczu na oddział ginekologiczny, gdzie znajduje się pod dozorem policji. Po  
2-dniowym pobycie w szpitalu Melnyczynowa powiła dziecko płci męskiej (W swoim czasie urodziła Gorgonowa w areszcie „Kropelkę”). Przy łóżku w dalszym ciągu pełni straż posterunkowy.
Podczas sekcji zwłok, dokonanej przez dr Mielańską, stwierdzono u denatki na całem ciele szereg mniejszych lub większych obrażeń, z których rany na głowie, najgłębsze zapewne połączone
z utratą krwi, pochodzą od uderzenia tępem narzędziem. Na głowie znajdowała się świeża rana
przecinająca skórę na całą jej grubość, na tyle głowy zaś rana, odpowiadająca wielkością ranie na
przodzie głowy. Inne rany powierzchowne mogły pochodzić od ręki lub narzędzia tępego. Gdyby
rany te pochodziły od upadku twarzą na dół, w jakiej to pozycji miała denatkę znaleźć nieżywą
macocha z workiem tomasyny, pokrywającym poprzecznie ciało denatki z wyłączeniem głowy,
najbardziej ucierpiałaby najwięcej wystająca część twarzy, tj. nos. Gdyby zaś dziecko upadło prawym policzkiem ku dołowi, to nie znalazłyby uzasadnienia rany na twarzy, a w żadnym wypadku
nie można by w ten sposób wytłumaczyć sobie ran na głowie, które nie mogłyby pochodzić ani od
uderzenia o podłogę, ani od urazu workiem z tomasyną. Rany i sińce na klatce piersiowej mogą
również pochodzić od uderzeń takim narzędziem jak rany na głowie.
Zgoła nieprawdopodobnem jest, aby masa 100 kg przytłaczająca drobne ciało, chociażby tylko
ugięła, a nie złamała mostka i żeber, w dziecięcym wieku bardzo elastycznych, nie wywołała uszkodzeń miękkich organów, znajdujących się w jamie klatki piersiowej, a takich uszkodzeń u denatki
nie stwierdzono. Bezpośrednią przyczyną śmierci śp. Anny Melnyczyn był zatem szereg urazów
zadanych tępem narzędziem i ręką.
W czasie pobytu na miejscu wypadku w Nahujowicach Wasz korespondent stwierdził, że cała
opinia zwrócona jest przeciw podejrzanej o morderstwo Annie Melnyczyn, a wszyscy sąsiedzi
zgodnie stwierdzają, że macocha stale biła i maltretowała swą pasierbicę. Tego samego zdania jest
mąż Michał. W rozmowie z Waszym korespondentem stwierdził on, że jest pewny, iż zbrodni tej
mogła dokonać tylko jego żona, która często niemiłosiernie biła jego córkę, a często rzucała się
na niego samego, raz nawet usiłowała targnąć się na niego siekierą. Wszelkie poszlaki wskazują
na to, że morderstwa dokonała macocha Anna Melnyczyn, a narzędziem zbrodni była motyka.
Tajemniczość zbrodni, brak bezpośrednich świadków oraz okoliczność, że podejrzana o morderstwo urodziła w areszcie dziecko, a narzędziem zbrodni mogła być motyka, przywodzi na pamięć
sprawę Gorgonowej.
Zachodzi możliwość, że czyn będzie  sądzony w trybie doraźnym. Sprawa ta wywołała na terenie
Zagłębia zrozumiałe wrażenie.                                                                                                                   
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Henryk Antochów (1920–1995)

H24

Album drużyny harcerskiej Drohobycz „Polmin”
Od Redakcji: W Archiwum Komisji Historycznej SPZD jest bardzo ciekawy album fotografii opracowany przez Henryka Antochowa, przekazany po Jego śmierci przez małżonkę Janinę (1921–2015).
Twórca albumu był działaczem harcerskim w Drohobyczu,
głównie na terenie osiedla Polmin w którego sąsiedztwie
mieszkał na dworcu kolejowym. Po wojnie oboje byli działaczami SPZD a Henryk karierę zawodową zakończył jako
zawiadowca stacji Dobroszyce na Dln. Śląsku. Jego autobiogram jako ucznia Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Drohobyczu znajduje się w zeszycie 7 (1995) serii „Wierni BiPD” na ss. 15–16, a „Wspomnienia z czasów okupacji”
w zeszycie 2 (1993) tej serii cz.1 na ss. 17–20, cz.2, ss. 21–
22. Oboje pomagali przesiedleńcom, kierowanym na roboty
przymusowe do Niemiec oraz Żydom wykorzystując pracę
i mieszkanie na dworcu kolejowym.
Album zawiera 22 karty na których umieszczono 65 czarno-białych fotografii. Na stronach wstępnych znajdują się
tytułowe informacje: „ V Drużyna Harcerska Drohobycz
„Polmin” im. Leopolda Lisa-Kuli. Czuwaj! Henryk Antochów. Gromady Zuchów 1. „Cwaniak” wódz Franciszek
Iwanicki; 2. „Dzielnych Polan” wódz Henryk Antochów. Oddzielnym załącznikiem jest rękopis zatytułowany: „Mała
cząstka historii Drużyny Harcerskiej Drohobycz „Polmin”
zarejestrowana na zdjęciach – a tajemnice opisano w ni1. Henryk Antochów. Rok 1937.
niejszym załączniku do albumu”, który niżej w całości prePodhalańska
D.H. Drohobycz „Polmin”.
zentujemy wraz z wybranymi zdjęciami.

2. Działacze harcerscy z Drohobycza. Od prawej: Bolesław Malik, Janina
Geisler, Jarosław Mielnik, Szczepan Michalski, Stefan Szanek, Bronisław Grzesik,
Mieczysław Wolański. (Podpis zaktualizowany Red.).
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Karta
albumu
1

Zdjęcie

Wszystko o zdjęciu

Ratusz Drohobycza - zima

2

Dh. Henryk Antochów rok 1933

2

Grupa harcerzy podczas zbiórki rok 1934

Zdjęcie z 1942 r.(patrz 4 orły których obecnie brak),
zegar wybił godz. 11,30. Fot. Henryk Antochów
Pierwsze lata harcerstwa (pierwsze szlify)
w Drużynie Harcerskiej Drohobycz „Polmin”
Przed budynkiem szkoły powszechnej Drohobycz
„Polmin”.  Rullof, Niemczyk, Korbecki, Antochów H.,
Iwanicki Karol, Pawłowski, Pawłów Mietek
Świetlica w szkole powszechnej „Polmin”. Iwanicki Karol,
Iwanicki Franciszek, Henryk Antochów, Pasławski, Rullof,
Korbecki, Pawłów Mietek
Wycieczka półwyspem – Latarnia morska na Helu.
Michalski Szczepan, Iwanicki Karol, Rullof, Iwanicki Fr.

2

2

2a
3
3

3a
4

4
4
4a
5
5

5

32

Grupa harcerzy drużyny harcerskiej
Drohobycz „Polmin” rok 1934
Obóz nad morzem drużyny harcerskiej
Drohobycz „Polmin” rok 1934
Wielka Wieś Hallerowo
Zlot  Harcerstwa Polskiego Spała n/Pilicą
VII 1935 r.
Jazda pociągiem – kierunek Spała,
Hufca Drohobycz – 10.07.1935
Zlot Harcerstwa Polskiego Spała n/Pilicą
VII 1935

Spała – rezerwat żubrów. Harcerze – grupa hufca
Drohobycz. Pomnik żubra.
Zlot Harcerstwa Polskiego Spała n/Pilicą,
D.H. „Polmin”  ulokowana w IX lub VI podobozie
Drużyna Harcerska Drohobycz „Polmin”, Brama obozu –
Emblemat Przemysłu Naftowego – szyb naftowy.
Zakwaterowani w VI podobozie, a) drugi od prawej
w rogatywce Henryk Antochów, przy „szybie”
Iwanicki Karol, Iszy z prawej Pasławski
Zlot Harcerstwa Polskiego Spała n/Pilicą
Orkiestra drużyn harcerskich Hufca Drohobycz
VII 1935 r.
uczestniczących na zlocie Harcerstwa Polskiego
Obóz D.H. Drohobycz „Polmin” Jastar- Bezpośrednio po zakończeniu Zlotu Harcerstwa Polskiego
nia rok 1935
w Spale, obóz w Jastarni. Pozuje: Iwanicki Karol,
Chciuk Tad – najmłodszy Antochów Hen. Łacina Jan,
Szanek Stefan, Melnyk Jarosław
Grupa na zbiórce – Drużyny Harc. DroIwanicki Fran., Antochów Ludwik, Pasławski, Rullof,
hobycz „Polmin   Rok 1935
Korbecki, Iwanicki Karol, Antochów Henryk, Niemczyk
Zlot Harcerstwa Polskiego Spała n/Pilicą  
Gdzie jest Henryk Antochów ? Patrz ! Stoi pierwszy
VII 1935 r.
od lewej na baczność, chyba za karę? NIE !
Harcerki Hufca Drohobycz 1936 r.
Nasz kwiat młodości, nasze koleżanki – PIĘKNE, MIŁE,
MŁODE I KOCHANE
Poczet Sztandarowy Drużyny Harcerskiej
Tuż koło Harcówki: od lewej Henryk Antochów,
Drohobycz Polmin – 1937
Maksymiuk, Rullof, Pasławski
Gromada Zuchów „Dzielny Polanin”
Duży uśmiech przed pozowaniem do zdjęcia… a teraz
D.H. Drohobycz „Polmin” przed bud.
do zabawy, wódz zuchów H.Antochów  i Bagar Bronisław
szkoły, rok 1937
Defilada 3 Maja Rok 1937
Dwie Gromady Zuchów D.H.Drohobycz „Polmin”.
Drohobycz ul. Mickiewicza
Wódz Zuchów Antochów Hen.
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Druh Henryk Antochów Rok 1937

Podhalańska D.H. Drohobycz „Polmin”.
Dziękowałem uśmiechem.
Zakątek rzeki Tyśmienica w Drohobyczu a) Kloś Tad.,
Chciuk Tad., Antochów Henryk drugi z prawej
Dwie harcerki (kucharka i intendentka) miejscowy nauczyciel, Mietek Woźniak, Henryk Antochów Wódz Zuchów.
Wycieczka do Besarabowa – rezydencja myśliwska
hr.Potockiego – dwie harcerki, miejscowy nauczyciel
oraz Wódz Z.  H.Antochów
Kierownictwo Kolonii oraz zapoznane miejscowe
towarzystwo: Świtalscy brat + siostra, miejscowy
nauczyciel, dwie harcerki, Henryk Antochów
Wycieczka do m. Bubniszcze. Miejscowy nauczyciel,
córka Nadleśniczego, Wódz Zuchów Antochów H.
Pozowali do zdjęcia dwie harcerki (kucharka i intendentka)
Wódz Zuchów Henryk Antochów
Hufiec Drohobycz w tym D.H. „Polmin”
oraz Gromady Zuchów
Było to w Skolem – zaproszony byłem na ognisko obozu
podharcmistrzowskiego z Czortkowa
Uczestnik Zlotu Harcerstwa Polskiego Spała n/Pilicą
rok 1936 – Nad prawą kieszenią emblemat Żubr
na tle pomarańczowym (5,5 cm x 7,5 cm)
Padał deszcz. Dwie Gromady Zuchów D.H. Drohobycz
„Polmin” . Prowadzą Wodzowie Zuchów:
Iwanicki Franc. + Antochów Henryk
Przed budynkiem szkoły na Kolonii Polmin (tam była
też harcówka). Pozujemy do zdjęcia – a potem harce.
Wódz Zuchów Henryk Antochów
Zuchy pozują do zdjęcia. Wodzowie Zuchów Franc.
Iwanicki + Henryk Antochów
Brama boiska z napisem „Kolonia Zuchów z Drohobycza”
wejście na teren Kolonii. Wodzowie Zuchów
Iwanicki Franc., Henryk Antochów
Duża grupa zuchów wraz z obsługą kuchni. Wodzowie
Zuchów Franc. Iwanicki, Henryk Antochów
Tu modliliśmy się rano i wieczorem.  Zawsze obecni
Wodzowie Zuchów Franciszek Iwanicki, Henryk Antochów
Wydawanie herbaty. Wodzowie Zuchów
Iwanicki Fr. + Antochów Henryk

Wycieczka Dr. Harcerskich wspólnie z
Dr. Drohobycz „Polmin” 1935–36.
Kolonia Zuchów w Brzazie k/Bolechowa
D,H.Drohobycz „Polmin” VII  Rok 1937
Kolonia Zuchów w Brzazie k/Bolechowa
D,H.Drohobycz „Polmin” VII  Rok 1937

7

Kolonia Zuchów w Brzazie k/Bolechowa
D,H.Drohobycz „Polmin” VII  Rok 1937

7

Kolonia Zuchów w Brzazie k/Bolechowa
D,H.Drohobycz „Polmin” VII  Rok 1937
Kolonia Zuchów w Brzazie k/Bolechowa
D,H.Drohobycz „Polmin” VII  Rok 1937
Opłatek w sali Gimnazjum Męskiego
im.Wł.Jagiełły – Drohobycz Rok 1938
Druh Henryk Antochów D.H. Drohobycz „Polmin” Podhal. Rok 1938
Druh Henryk Antochów D.H.
Drohobycz „Polmin” – Niedaleko
skoczni narc. na Górce. Rok 1938
Defilada 3 Maja 1938 r.
Drohobycz ul. Mickiewicza

7a
8
8
8

8a

8a

Gromada Zuchów „Dzielnych Polan”
D.H.Drohobycz „Polmin”

9

Kolonia Zuchów D.H. Drohobycz
„Polmin” w Skolem. Rok 1938
Kolonia Zuchów D.H.Drohobycz
„Polmin” w Skolem. Rok 1938

9

9
9a
9a

Kolonia Zuchów D.H.Drohobycz
„Polmin” w Skolem.   Rok 1938
Kolonia Zuchów D.H.Drohobycz
„Polmin” w Skolem.   Rok 1938
Kolonia Zuchów D.H.Drohobycz
„Polmin” w Skolem   Rok 1938
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12
12

34

historia

Zdjęcie

Wszystko o zdjęciu

Kolonia Zuchów D.H.Drohobycz
„Polmin” w Skolem Rok 1938
Kolonia Zuchów D.H.Drohobycz
„Polmin” w Skolem Rok 1938
Kolonia Zuchów D.H.Drohobycz
„Polmin” w Skolem Rok 1938
Obóz podharcmistrzowski w Skolem
Hufca Czortków Rok 1938

Prezentacja przed meczem piłki nożnej.
Wodzowie Zuchów
Nieco większa  grupa  zuchów.  Wodzowie Zuchów Franc.
Iwanicki, Henryk Antochów
Mała grupa zuchów – Wodzowie Zuchów
Franciszek Iwanicki, Henryk Antochów
Gra w siatkówkę. Przechodząc obok, w czasie apelu
usłyszałem swoje nazwisko i imię mego brata !!
W rozmowie z osobą noszącą nasze nazwisko
w dyskusji dowiedziałem się, że to nie rodzina.
Jedna z wielu wycieczek drużyny harcerskiej.
Nieobeszło się od wykonywania zadań drużynowego
umiejętności rozbicia namiotu  i innych zadań.
a) pierwszy na planie w środku grupy
na tle drzewa Dh Henryk Antochów
b) Nieco wyżej po lewej Iwanicki Franc.
  po prawej Iwanicki Karol
c) Łaniak, Pasławski, Korbecki
Grupa harcerzy na zajęciach

Drużyna Harcerska Drohobycz „Polmin”
w lasach Gajów Wyżnych 1936 r.

Obóz D.H.Drohobycz „Polmin” w Mikuliczynie k/Worochty Rok 1938
Obóz D.H.Drohobycz „Polmin”
w Mikuliczynie k/Worochty Rok 1938
Obóz D.H.Drohobycz „Polmin” w Mikuliczynie k/Worochty Rok 1938
Obóz Drużyny Harcerskiej Drohobycz
„Polmin” na Zatoce Puckiej – 1936

Sąsiedzi  obozu D.H.Drohobycz
„Polmin” w Mikuliczynie Rok 1938

Obóz D.H.Drohobycz „Polmin” w Mikuliczynie k/Worochty Rok 1938

Obóz D.H.Drohobycz „Polmin” w Mikuliczynie k/Worochty Rok 1938
Obóz D.H.Drohobycz „Polmin” w Mikuliczynie k/Worochty Rok 1938

Siedzą pod namiotem: Iwanicki Franc.,
Kloś Tad., Pasławski, Iwanicki Karol
Sami soliści. Kloś Tad., Pasławski,
Iwanicki Franciszek, Iwanicki Karol
Jedziemy na „Łejbie”. Kuter rybacki z żaglem
na połów ryb. Spacer po wodzie udany.
a) Kloś Tadeusz, Michalski Szczep.,  
  Antochów Henryk
Rozbite 3 namioty profesorostwa z gimnazjum męskiego
im. Wł. Jagiełły Drohobycz  wraz z wychowanicą.
Ta pani po roku żoną prof. Lorenca
z naszego gimnazjum J.Piłsudskiego
Grupa harcerzy uczestników obozu – Iwanicki Karol,
Iwanicki Franciszek, Kloś Tadeusz, Antochów Henryk,
Pasławski, Maksymiuk oraz profesorostwo
wraz z wychowanicą
Stoją gęsiego przy namiocie – Iwanicki Karol,
Maksymiuk, Kloś + wychowanica
Modlitwy przy krzyżu – uczestnicy
obozu harcerskiego
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Karta
Zdjęcie
albumu
12a Wycieczka rowerowa drużyn harcerskich
Hufca Drohobycz Rok 1938

13

13
13a

14

14a

15

Opłatek Zuchów D.H.Drohobycz  „Polmin” oraz  gości. Sala Gimn. Wł. Jagiełły  
w Drohobyczu Rok 1939
Opłatek D. Harcerskich Hufca Drohobycz w sali „Sokoła” Rok 1939
Obóz drużyny harcerskiej Drohobycz
„Polmin” – w Wielka Wieś
Hallerowo 1934
Defilada 3 Maja 1939 Drohobycz
ul. Mickiewicza
Drużyna Harcerska Gimnazjum
Męskiego Drohobycz przed trybuną
przy ul. Mickiewicza
Obóz D.H.Drohobycz „Polmin” w Podświlu – Wileńszczyzna rok 1939

15

Obóz D.H.Drohobycz „Polmin”
w Podświlu – Wileńszczyzna Rok 1939

15

Podświle – Wileńszczyzna. Obozy:
a) Harcerzy D.H. Drohobycz
b) Harcerek – drużyn harcerek
z Wilna, Lidy, Mołodeczna itp.
Rok 1939
Podświle. Obóz D.H.Drohobycz
„Polmin”. Wileńszczyzna Rok 1939

15

15a

16
16a

Obóz D.H.Drohobycz „Polmin”
w Podświlu – (Wileńszczyzna) 1939 r.
15 km od granicy ZSRR
Obóz D.H.Drohobycz „Polmin” w Podświlu – Wileńszczyzna Rok 1939
Drohobycz Rynek – Poczty sztandarowe
Drużyn Harcerskich 3 Maja 1938 r.

Wszystko o zdjęciu
„Gdzieś” na Moście
a) w połowie grupy na pierwszym planie
na rowerze Dh. Henryk Antochów
b) drugi z lewej na rowerze Chciuk Tad.
Dwa „Totemy” dwu Gromad Zuchowych. Kloś Tadeusz,
Antochów Henryk, Michalski Szcz.,
Opiekun i Kronikarz D.H.
W małej grupie pozują: Malik Bolesław, Geisler Janina,
Melnyk, Michalski Szczep., Szarek (?), Wolański Miecz.
Wycieczka statkiem na trasie Gdynia – Hel
a) 5-ty od lewej stoi Henryk Antochów –
  Michalski Szczepan, Kloś Tadeusz
Dwie Gromady Zuchów D.H.Drohobycz
„Polmin” – „Cwaniak” i „Dzielny Polanin”.
Prowadzi Wódz Zuchów Henryk Antochów
Defilada 3 Maja 1939 r. Druga czwórka,
pierwszy na planie Dh. Drozdowski Tadeusz
Wycieczka do Wilna. Zdjęcie na tle obiektu sakralnego.
Od lewej stoi Henryk Antochów,
Michalski Szczepan, Kloś Tadeusz
Wycieczka do Wilna. Ostra Brama
obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie.
Drugi: Henryk Antochów + kucharz
Komendanci obozu harcerek i harcerzy.
Namioty obozów od siebie oddalone były na odległość
5 km. – Kloś Tadeusz. Wycieczka w Wilnie

Jeden z harcerzy przebrany w mundur KOPisty jadą jako
drużyna piłki nożnej na mecz. Wygrali 3:1. Żegnaliśmy ich
na peronie stacji kolejowej życząc sukcesów.
Grupa harcerzy Ne terenie zabudowań Korpusu Ochrony
Pogranicza w Podświlu przygotowujących sio zajęć harcerskich. Fotografował: H. Antochów
Pozowałem w wypożyczonym mundurze wojskowym
K.O.Pu pod namiotem naszego obozu. Henryk Antochów
Poczet sztandarowy Dr.H.Polmin – druga czwórka
w pelerynach od lewej – sztandar powierzono
Dh. Franc. Iwanickiemu

35
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Zdjęcie

Wszystko o zdjęciu

Drohobycz ul. Mickiewicza tuż
pod amfiteatrem-budynkiem
Legionowo-Strzeleckim

Podejście wejścia do budynku zastosowano jako trybunę
odbierania defilady przez Władze Królewskiego
Wolnego Miasta Drohobycza… a było to 3 maja 1938.
(Padał deszcz)
Przed 5-tą Drużyną Harcerską Poczet Sztandarowy –
w czwórce od lewej: 1., 2. Rullof, 3. Iwanicki Franc.,
4. Pasławski. Z prawej strony gra orkiestra P.F.O.M.
„Polmin” w Drohobyczu – pada deszcz.
Drużyna harcerska – prowadził sztandar tejże
drużyny (patrz strona 17a) m.innymi:
Kucharski Bronisław – drugi od lewej
Sala: gimnazjum męskie im. Wł. Jagiełły Drohobycz –
Rok 1938. Między innymi: Chciuk Tadeusz,
Antochów Henryk, Michalski Szczepan, opiekun
i kronikarz D.H.Polmin

17a

Sztandar Drużyny Harcerskiej „Polmin”
w Drohobyczu – V Drużyna Podhalańska – Defilada 3.ci maja 1938      

18

Defilada 3-ci maja 1938 r. w Drohobyczu
V-tej Drużyny Harcerskiej – Podhalańskiej „Polmin” Drohobycz
„My chcemy Boga w książce, szkole”

18a

19
20
21
22

22

Pozowali harcerze Hufca
Drohobycz Rok 1925

x) Michalski Szczepan, ^) Balonda Władysław,
v)Trzaskowski Tadeusz, =) Bilik Feluś,
o)Trzaskowski Kazimierz
Wg słów p. Eugenii Mazur z d. Trzaskowskiej
zam. 39–700 Bolesławiec, ul. Komuny Paryskiej 21/3
x) Trzaskowski Tadeusz zastępca Hufcowego

Pozowali harcerze Hufca Drohobycz  
Rok 1925–30

3. „Harcerze Hufca Drohobycz” Rok 1925.
36
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Irena Kozimala – Przeworsk

H26

Hufiec żeński ZHP w Drohobyczu
Od Redakcji: Drohobycki skauting żeński prezentujemy jako przedruk stron 313–319 z książki Ireny
KOZIMALI „Lwowska Chorągiew Harcerek ZHP w latach 1911–1939”, Przemyśl 2003, PWSWsch.,
294 s. Indeksy osób i miejscowości. Pomijamy liczne i szczegółowe odsyłacze źródłowe do harcerskich
dokumentów archiwalnych jako mało interesujące dla naszych Czytelników. Na podstawie prac tej
samej Autorki w „Biuletynie” nr 18 (2016) na ss. 45–49 prezentowaliśmy „Hufiec męski ZHP w Drohobyczu”, a wcześniej „Hufiec męski ZHP w Borysławiu” w „Biuletynie” nr 16 (2015) ss.18–20 oraz
„Hufiec żeński ZHP w Borysławiu” w „Biuletynie” nr 17 (2015) ss.52–53.
Propozycję tej publikacji za zgodą Autorki przekazał nam HR Dominik OFMCap. Orczykowski, autor pracy „Harcerstwo w Drohobyczu (kalendarium z lat 1909–1944 i notki z późniejszych)”, Kraków
2010, Wyd. staraniem Autora, 128 s. Indeks nazwisk i skrótów. Seria „Wierni Polsce i Bogu Drohobyczanie” [nr] 13.

B

rak jest dokładnej daty powstania Hufca żeńskiego w Drohobyczu. Wiemy z całą pewnością,
że istniał on w 1923 r. i obejmował drużyny działające w mieście i okolicy. W następnych
latach po zmniejszeniu się liczby hufców działających w Chorągwi w 1925 r. został zlikwidowany, a  działające drużyny stały się samodzielnymi, podporządkowanymi bezpośrednio Komendzie
Chorągwi. Na nowo powołano go do życia w 1928 r. jako Hufiec Borysław-Drohobycz obejmujący drużyny działające w powiecie drohobyckim. Jego siedziba znajdowała się w budynku „Sokoła”
w Drohobyczu. W 1928 r. liczył 5 drużyn: 3 w Drohobyczu i po jednej w Borysławiu i Medenicach.
Dwa lata później było już 7 drużyn i 9 gromad zuchowych skupiających razem 289 harcerek i zuchów. Hufcową była podharcmistrzyni Kazimiera Ferencówna – urzędniczka mieszkająca we Lwowie. Przybocznymi hufca były: Józefa Gryndówna – dwudziestotrzyletnia absolwentka seminarium
oraz jej rówieśniczka Janina Grabowska. Obie miały stopnie samarytanek. Nie istniało przy hufcu
KPH, lecz było wspólne dla wszystkich drużyn żeńskich i męskich.
W 1932 r. uległ podziałowi na dwa: Hufiec Borysław i Hufiec Drohobycz. Po podziale liczył on
4 drużyny działające w Drohobyczu. Hufcową była Helena Klosiówna – z zawodu nauczycielka.
Brak informacji o posiadanym przez nią stopniu harcerskim. Rok później oba te hufce rozkazem
władz Chorągwi zostały ponownie połączone w jeden – Hufiec Borysław obejmujący swoim zasięgiem Borysław, Tustanowice, Drohobycz i Medenice. Jego komendantką została ponownie phm
Kazimiera Ferencówna. Taki stan utrzymał się także w następnym roku. Po raz kolejny podział na
dwa hufce: Borysław i Drohobycz nastąpił w 1935 r. Komendantką została Anna Laufersweilerowa
– z zawodu nauczycielka. Stopnia instruktorskiego nie posiadała. Brak również informacji odnośnie jej stopnia harcerskiego. Przy Hufcu działało KPH, którego przewodniczącym był dr Jan Czyrek – sędzia. Funkcję kapelana hufca pełnił ks. Grzegorz Gościński. W 1936 r. samodzielny Hufiec
w Drohobyczu został zlikwidowany, a drużyny włączone do Hufca Stryj. Była komendantka Hufca
Anna Laufersweilerowa w czerwcu 1938 r. wystąpiła z ZHP. Jesienią 1938 r. powstał ponownie.
Hufcową została Janina Krajdocha, która prowadziła pracę do wybuchu II wojny światowej. Nowa
komendantka nie miała stopnia instruktorskiego. Brak też informacji, jaki zdobyła stopień harcerski. W lecie 1938 r. Hufiec zorganizował letni obóz szkoleniowy, a w lecie 1939 r. obóz wędrowny
dla wszystkich swoich drużyn.
I DH im. Emilii Plater
Powstała w styczniu 1913 r. Jej drużynową została Maria Łańcucka. Po wybuchu wojny praca drużyny uległa przerwaniu. Na nowo działalność została podjęta przed wakacjami 1917 r. Podczas wakacji tego roku NKS mianowała Kazimierę Jezierską  zastępczynią drużynowej I DH w Drohobyczu.  
W 1920 r. drużynową została Kazimiera Schaefferówna. Brak jest informacji na temat działalności
drużyny w latach 1921–1926. W 1927 r. drużyna liczyła 61 harcerek, a drużynową była M. Woca37
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lewska. I drużyna im. E. Platerówny liczy 60 dziewcząt z seminarium i gimnazjum – drużynowa
druhna Halina Krysiówna, nauczycielka na wsi, przyjeżdża co niedzielę do Drohobycza i prowadzi
drużynę – opiekunka druhna Terkówna, nauczycielka. – W drużynie jest stały kurs zastępowych.
Drużyna urządziła „Mikołaja”, który dał dochodu 200 zł, z tej sumy 50 zł   ofiarowały ochronce,
reszta poszła na bibliotekę i ekwipunek. Przygotowują przedstawienia, żeby spłacić długi. Wychowanie fizyczne jest w gimnazjum i seminarium – ze sportów harcerki uprawiają prawie wszystkie
kolarstwo i wszystkie łyżwiarstwo (na ślizgawkę chodzą zastępami). W 1930 r. drużynową była siedemnastoletnia Zofia Balicka, przyboczną dwudziestoletnia Janina Grabowska,  a opiekunką dwudziestosiedmioletnia M. Mazurkówna. Brak informacji o stopniach harcerskich posiadanych przez
funkcyjne.  Dwa lata później funkcję drużynowej pełniła uczennica Helena Klosiówna. Drużyna
liczyła 30 harcerek, w większości uczennic gimnazjum. Rok później ten stan zmniejszył się do 19
druhen. Drużynową była dziewiętnastoletnia Aleksandra Kowalska – pionierka, przyboczną szesnastoletnia Janina Spundówna. Zbiórki drużyny odbywały się w budynku „Sokoła”. Podczas wakacji
zorganizowała ona obóz dla zastępowych w Skolem. W 1931 r. liczyła 12 dziewcząt w wieku od 11
do 18 lat. W listopadzie urządziła „wieczór humoru”, w którym wzięła udział   także II  Drużyna
Harcerzy. Podczas Świąt Bożego Narodzenia urządziła opłatek, a także uczestniczyła w poświęceniu
sztandaru II Drużyny Harcerzy. Opiekunką drużyny była nauczycielka gimnazjum – A. Żebrowska.
W 1933 r. drużynową była Maria Grońska, przyboczną Irena Piechowicz, a opiekunką A. Żebrowska. W 1934 r. p.o. drużynowej została J. Spundówna. W 1936 r. przerwała działalność i wznowiła ją
w październiku 1938 r. Drużyna prowadziła pracę do września 1939 r.
II DH im. Marii Konopnickiej
Powstała w 1927 r. i składała się z uczennic szkół powszechnych. Dwa lata później drużynową była
Aleksandra Kowalska, przyboczną dziewiętnastoletnia krawcowa M. Argasińska. Liczyła wtedy 37
druhen. W 1928 r. pracę harcerek tak opisała M. Wocalewska: „II drużyna im. M. Konopnickiej”
liczy 23 druhny (kilka uczennic i reszta  spoza szkoły, przeważnie krawcowe) – drużynowa druhna
Jadwiga Wróblówna, lokal mają w stowarzyszeniu „Gwiazda”. Wychowanie fizyczne prowadzone
jest w drużynie – dh Szczepan Michalski, instruktor, prowadzi co tydzień 1 godzinę gimnastyki, ze
sportów uprawiają: siatkówkę, koszykówkę – stawały do zawodów z I drużyną – i latem wioślarstwo,
zimą nic. Hufiec PWK istnieje w szkole zawodowej, dziewczęta do niego należały, obecnie szkoła
nie pozwoliła, więc na razie nie należą. Urządzają kurs samarytański dla harcerek – zajmuje się tym
KPH. Imprezą dochodową było przedstawienie, urządzone razem z III męską drużyną. W 1929 r.
drużynę prowadziła nadal J. Wróblówna. Dwa lata później liczyła 22 harcerki. Drużynową była Alina Pietrzycka. W 1933 r. jej przyboczną  była E. Krolekówna, opiekunką – G. Smalicka – nauczycielka szkoły powszechnej. Brak informacji o stopniach harcerskich funkcyjnych. W 1936 r. drużyna
została rozwiązana. Zawiązała się na nowo jesienią 1938 r. i działała do września 1939 r.
III DH im. Kazimierza Pułaskiego
Powstała przed 1928 r. i składała się początkowo z uczennic szkoły zawodowej. W 1924 r. liczyła
24 harcerki – przeważnie uczennice seminarium nauczycielskiego. Dwa lata później drużynową
była osiemnastoletnia M. Zielińska, przyboczną szesnastoletnia A. Pospieszałowska, a kapelanem
drużyny ks. Grzegorz Gościński. Dwa lata później 9.12.1933 r. została rozwiązana rozkazem Komendy Chorągwi Harcerek we Lwowie. Jej kolejny numer przejęła powstała w 1930 r. IV DH im.
Ignacego Skorupki. W 1933 r. drużynową III DH im. I. Skorupki była I. Waśkiewicz, przyboczną
H. Helwig, a opiekunką nauczycielka seminarium M. Słowiak. Rok później drużynową była Janina
Urbanowicz, przyboczną lra Skowrońska, a opiekunką prof. Świrczek. Brak informacji o stopniach
harcerskich funkcyjnych. Drużyna działała do września 1939 r.
IV DH im. Św. Stanisława Kostki
Powstała w 1931 r. jako I DH im. Św. Stanisława Kostki. W grudniu 1933 r. pełniła obowiązki
drużynowej Klementyna Milanowicz. Na przełomie 1933/34 zmieniła patrona i przybrała nazwę  
IV DH im. E. Orzeszkowej. Drużynową była wówczas Franciszka Dąbrowska, przyboczną J. Leśnia38
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kówna. Brak informacji o posiadanych przez nie stopniach harcerskich. Opiekę z ramienia szkoły  
sprawowała Kazimiera Szafran. Drużyna działała do września 1939 r.
V DH
Powstała na przełomie 1932/33. W grudniu 1933 r. p.o. drużynowej była Janina Urbanowicz.
W październiku 1934 r. została z tej funkcji zwolniona i objęła III drużynę. Brak jest innych informacji o pracy V DH. Wiadomo, że działała do 1939 r.
VI DH im Św. Kingi
Powstała w 1933 r. Pełniącą obowiązki drużynowej została powołana Józefa Waśkiewicz – dziewiętnastoletnia uczennica IV kl. seminarium w stopniu pionierki. Rok później w prowadzeniu drużyny pomagały jej zastępowe: Eugenia Trzaskowska, Władysława Doskoczówna i Stefania Koralcówna.
Źródła nie przekazały informacji o stopniach harcerskich funkcyjnych. Opiekunką była dwudziestoośmioletnia  nauczycielka szkoły powszechnej Klementyna Klisiecka. Harcerki nie miały własnej izby.
Gromady zuchowe
W 1933 r. drużynową I gromady zuchowej w Drohobyczu była Janina Urbanowicz. W maju 1934 r.
została zawieszona gromada zuchowa oraz zwolniona jej kierowniczka Alina Pietrzycka. W 1939 r.
hufiec zrzeszał 9 lub 10 gromad zuchowych.                                                                                            

Wincenty Pawłowski  (1920–2001)1

H20

Borysław – Stolica Polskiego Zagłębia Naftowego
(do 1939 r.) Cz. I
Od Redakcji: Omawiając przedłożoną pracę 20 lat temu („Ziem. Drohob.” nr 9 (1996) ss. 53–54), mieliśmy nadzieję, że borysławianie postarają się wkrótce o nowe podobne ale bardziej aktualne i całościowe
ujęcie tematu. Tymczasem powstało kilkanaście bardzo cennych nowych prac o węższej problematyce
ale nikt nie pokusił się o pełniejsze ujęcie całości tematu. W tej sytuacji W. Olszewski niedawno nam
zasygnalizował zapotrzebowanie na tego rodzaju publikację i postanowiliśmy powrócić do Wincentego
Pawłowskiego. (Techn. Poszuk. Geol. 1995 nr 2 s. 49–59).

O

pracowanie jest kompilacją wykonaną na podstawie zamieszczonego na końcu wykazu literatury oraz wspomnień rodzinnych autora. W tekście nie podano odsyłaczy literaturowych, gdyż
opracowanie ma charakter popularny i informacyjny. Być może jest ono pierwszą próbą przedstawienia historii i rozwoju Borysławia do 1939 roku, stąd też wymaga licznych uzupełnień i sprostowań.
Położenie
Wsie Borysław i Popiele, erygowane przez przemyskiego biskupa greckokatolickiego, powstały
1 Autor urodził się w Borysławiu w rodzinie „naftowej”. Ojciec Jan dr pracował na kierowniczych stanowiskach w koncernie „Małopolska”, po II wojnie pracował jako projektant w przemyśle naftowym i działał społecznie w Zarządzie Głównym SNTIiTPN, brat Andrzej
był geofizykiem naftowym. Wincenty otrzymał świadectwo dojrzałości w Krośnie w 1944 r., tytuł mgra historii na UJ w Krakowie 1951
r., stopień doktora nauk humanistycznych za pracę „Polskie czasopisma naftowe 1882–1939” w 1979 r. w Instytucie Historii Nauki,
Oświaty i Techniki PAN w Warszawie. Od 1948 r. pracował w Instytucie Naftowym w Krakowie, początkowo jako bibliotekarz, a potem kierownik Biblioteki Głównej. W 1967 r. powołany został na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego w bibliotece Instytutu
Naftowego, później w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, gdzie pozostał do chwili przejścia na rentę w 1987 r. Brał udział
w redagowaniu dzieła „Historia polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego“. Zmarł w Krakowie i pochowany został w grobie rodzinnym w Krośnie. (Red.).
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w 1690 roku. Potwierdzają to dokumenty zachowane w przemyskich aktach grodzkich2. Borysław
znajdował się w województwie lwowskim, w powiecie Drohobycz. Wieś położona była 343–353 metrów nad poziomem morza.
Okolice Borysławia były piękne, ze wspaniałymi szlakami turystycznymi i narciarskimi. Pisał o nich
Józef Wojnar w przewodniku „Turysta w zagłębiu naftowym”. Doskonałe powietrze. Rozległe i niezbyt
gęsto zaludnione miasto usadowiło się u stóp górskiego łańcucha Beskidu Wschodniego. Urzekająca,
pagórkowata, gęstymi lasami pokryta okolica została jednak niesłychanie zeszpecona nigdzie dotąd
nie  oglądaną prymitywną zabudową.
Przez środek Borysławia przepływa rzeka Tyśmienica, dopływ Dniestru. Wypływa z pobliskich gór,
toteż w samym mieście jest niewielką rzeką, szeroką zaledwie na kilka metrów, niosącą więcej ropy,
szlamu i ścieków z pobliskich kopalń, które przez mieszkańców nazywane były „kindybałem”. Znad
wody unosiła się ostra i niemiła woń. Wielka powódź w 1927 roku zniszczyła wszystkie drewniane
mosty i wyrządziła wielkie szkody. Jak wszystkie górskie rzeki, Tyśmienica i jej dopływy w czasie deszczu i po burzy gwałtownie przybierały, a poziom ich wód podnosił się znacznie, nieraz o kilka metrów.
Wśród potoków wpadających do Tyśmienicy lub przepływających przez Borysław są Tyśmienianka,
Ratoczyna, Wisznica, Kamionka, Kotlinka oraz – ważna ze względu na łapaczki ropy – Łoszeń.
Około 1931 roku na mocy uchwały Rady Ministrów – przy czynnym udziale posła Bronisława Wojciechowskiego – powstał ,,Wielki Borysław”. Nastąpiło połączenie Borysławia, Tustanowic z Wolanką,
Mraźnicy, Bani Kotowskiej, Ponerli i Hubicz w jeden organizm miejski. Wielki Borysław zajmował 72
km² powierzchni i był przed wojną trzecim, po Warszawie i Łodzi, miastem w Polsce pod względem
zajmowanego obszaru.
Główna ulica Borysławia, biegnąca z północy na południe, miała 14,5 km długości. W pierwszej
swej części nosiła nazwę ulicy Drohobyckiej, w samym mieście nazywała się Pańska, przemianowana
przed wojną na ulicę Kościuszki, za miastem zaś – Na Dział. Szerokość  miasta w kierunku wschód
-zachód wynosiła prawie 12 km. Teren Borysławia na południu podnosił się ku górom, skutkiem tego
południowe granice miasta leżały na  wysokości około 1000 metrów nad poziomem morza.
Na głównej ulicy Borysławia wznosiły się przeważnie drewniane budy i domki, jakby naprędce
sklecone. Ale równocześnie zadziwiały bardzo bogate i zróżnicowane wystawy sklepów. W latach
trzydziestych w Borysławiu było zaledwie kilka murowanych budynków, m.in. budynek poczty, kasa
oszczędności, gmach „Sokoła” oraz budynki firmy ,,Limanowa”, co stanowiło zaledwie 8% zabudowy.
Obcy kapitał, który obejmował około 80% polskiego przemysłu naftowego, nie był zainteresowany
budownictwem mieszkaniowym. Uważano, że w takim Borysławiu nie warto stawiać porządnych domów. Jednakże Borysław rozbudowywał się.
Jak wspomniano, Borysław był rozległym miastem. Odległości od centrum wynosiły: do stacji kolejowej 2,5 km, do Tustanowic około 2 km, do Bani Kotowskiej 2,5 km, do Mraźnicy 4 km, do Hubicz
2 km, a do Truskawca, znanego uzdrowiska sławnego z wody leczniczej ,,Naftusia”, 6,5 km.
Z Drohobyczem – miastem powiatowym i ważnym węzłem kolejowym – łączyła  Borysław ślepa linia kolejowa długości 11 km. Po drodze były następujące przystanki: Borysław-Przedmieście (dawniej
Hubicze), Dereżyce, Drohobycz-Raﬁneria i Drohobycz-Miasto. W 1938 roku kursowało na tej linii
9 pociągów lokalnych. Jazda trwała około 26 minut. W latach międzywojennych między Borysławiem
i Lwowem kursował pośpieszny motorowy pociąg ekspresowy, tak zwana popularnie „luks-torpeda”,
odjeżdżający z Borysławia o godz. 6.40, a przyjeżdżający do Lwowa o godzinie 8.30. Odległość kolejowa z Borysławia do Lwowa przez Drohobycz i Stryj wynosiła 113 km.
Kolejowa stacja towarowa w Borysławiu wyglądała, jakby była odrutowana rurami. Były to rury,
którymi płynęła ropa ze zbiorników przez nalewaki do cystern. Dziennie wyjeżdżało stąd kilkanaście
pociągów z ropą. Podobno posady naczelnika stacji kolejowych w Borysławiu i Drohobyczu były bardzo lukratywne, otrzymywali oni bowiem duże gratyfikacje za terminową odprawę cystern.
Borysław z Drohobyczem łączyły dwie nie najlepiej utrzymane drogi. Jedna prowadziła przez Hubicze i Dereżyce, druga przez Modrycz i Wolankę.
2 O wsi Tustanowice (również części składowej późniejszego Wielkiego Borysławia) jest już mowa w akcie darowizny tej wsi
wraz z klasztorem, który nazywał się Borysław, braciom Dobrosławiczom w piśmie królowej Jadwigi z 19.03.1387, zatwierdzonym
następnie przez Jagiełłę. (Red.).
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Indywidualne przejazdy miejskie, a także między sąsiadującymi miejscowościami, realizowano
przy użyciu jednokonnych dorożek, przeważnie żydowskich. Dopiero około 1925 roku pojawiły się
prywatne taksówki i autobusy łączące Borysław z Drohobyczem. W obrębie  „Wielkiego Borysławia”,
mimo dużych odległości, większość mieszkańców poruszała się pieszo. Samochodów osobowych było
w Borysławiu niewiele i posiadanie ich dowodziło wielkiej zamożności. Kierownicy kopalń jeździli
po Borysławiu bryczkami, rzadziej powozami zaprzężonymi w firmowe konie. Później, z biegiem lat,
zaczęli używać samochodów.
O wiele ważniejszy był transport towarowy. Do przewozu towarów używano wozów ciężarowych
zaprzężonych w silne konie rasy ardeńskiej. Wykształcił się zawód furmana. Furmani bardzo dbali o swoje konie. Tabor konny był przeważnie własnością firm naftowych. Około 1915 roku zaczęto
wprowadzać trakcję samochodową, towarową i osobową.
Wieczorem wzgórza borysławskie z setkami wież wiertniczych oświetlone były tysiącami lamp i żarówek, co sprawiało dziwne, wręcz niesamowite i przepiękne wrażenie. Ziemia nieco drżała od uderzeń świdrów, dymiły kominy kotłowni, syczały i stękały maszyny. Ze szczytów wież wiertniczych
rozlegało się śpiewne zawołanie pomocnika wiertacza z korony szybu: „Hej, hej, ja gotów!” – będące
sygnałem, że żerdzie wiertnicze zostały przykręcone lub odkręcone. Jakoś tak dziwnie się zdarzało, że
pomocnicy wiertacza mieli dobre i harmonijne głosy.
Ten bajkowy nocny widok Borysławia za dnia ulegał zmianie. Widać było czarne rozwaliska i szerokie wądoły  najeżone wieżami, cysternami, zbiornikami i rurociągami, a przede wszystkim błoto, błoto, sławne borysławskie błoto. W początkach przemysłowego rozwoju Borysławia drogi przedstawiały
jedno błotniste jezioro, po którym zanurzone do pół brzucha brodziły konie, pozbawione sierści zjedzonej przez sól. Błoto to miało rzadko gdzie indziej spotykaną spoistość i fantastyczną  przylepność,
a było go tak dużo, że w porze deszczowej płynęło ulicami niby rzeka. W okresie suszy zmieniało się
w pył, który roznoszony wiatrem uniemożliwiał swobodne oddychanie. W tym prochu ulicznym kąpały się stada wróbli i dudków. Dzieci, tak zwane ,,andry borysławskie“, bawiły się żelaznym kółkiem
popychanym przez drut lub grały w kiczki.
Osobliwością Borysławia, zapewne spowodowaną przez błoto, były drewniane chodniki. Przy pewnej dozie fantazji można by uważać, że z wyglądu przypominały klawisze fortepianu. Były szerokie
na półtora metra, wystawały 15–20 centymetrów, czasem wyżej, nad poziom jezdni. Pod tymi drewnianymi chodnikami kładziono niekiedy rurociągi, ale zwykle znajdował się tam rów ściekowy. Do
długich, podłużnie ułożonych belek, przybite były poprzecznie krótsze deski. Pół biedy, póki deski
trzymały się razem, ale kiedy gwoździe rozluźniały się i deski zaczynały się chwiać, nietrudno było
o nieszczęśliwy wypadek.
W latach trzydziestych usiłowano wybrukować ważniejsze ulice i  położyć betonowe chodniki, ale
ilaste, miękkie i elastyczne podłoże niweczyło te próby. I bruk, i chodniki po prostu zapadały się w ziemię pod wpływem wielkich ciężarów.
Charakterystyczne dla życia w Borysławiu były syreny fabryczne i kopalniane,  zwane potocznie „trąbami”. Odzywały się one przy każdej zmianie szychty (o godzinie 8, 16 i 24) w kopalniach i warsztatach
mechanicznych. Każda z syren miała charakterystyczne, indywidualne brzmienie. Zawsze można było
poznać, w której kopalni czy warsztacie „trąbi”. W zwykłych warunkach głos syreny był ,,normalny”,
jednakże ta sama syrena zmieniała barwę brzmienia, gdy w pobliżu wybuchł pożar, gdy żegnała na
wieczny spoczynek towarzysza pracy lub dawała sygnał do rozpoczęcia i zakończenia strajku.
Mieszkańcy
Około 1880 r. wieś Borysław zamieszkiwało 5300 osób, w tym 1166 wyznania rzymskokatolickiego,
660 greckokatolickiego, 270 wyrobników i „sług” oraz 3200 izraelitów. W 1921 r. Borysław liczył 16
400 mieszkańców. W 1926 roku w Borysławiu było około 9 tysięcy Polaków i 7 tysięcy Żydów. W 1929
roku żyło tu prawie 23 tysiące Polaków, 12 tysięcy Żydów i 9 tysięcy Ukraińców. Polacy i Ukraińcy pracowali w kopalniach i warsztatach, Żydzi w 90% zajmowali się handlem. W 1931 roku ,,Wielki Borysław” liczył 41 500 mieszkańców. B. Wojciechowski podaje dla 1931 roku następujące liczby: rzymscy
katolicy 46,4%, grekokatolicy 25,7%, osoby wyznania mojżeszowego 16,9%, ludzie innych wyznań 1%.
Języka polskiego używało 55,3% mieszkańców, ukraińskiego (ruskiego) 18,5%, a żydowskiego 25,4%,
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innych języków 0,8%. Przemysł zatrudniał około 10 tysięcy robotników. Ludność  robotnicza stanowiła około 65% mieszkańców Borysławia.
Komisarzem, a potem prezydentem miasta Borysławia, był w latach trzydziestych do 1939 roku Kazimierz Rossowski, wiceprezydentem Władysław Kobak, sekretarzem R. Słoński. Zarząd Miejski mieścił się przy ulicy Kościuszki. Naczelnikiem Oddziału Techniczno-Budowlanego i Wodociągowego
był Tadeusz Świątkiewicz. Biura meldunkowe i opieki społecznej mieściły się przy ul. Mościckiego 9.
Mimo istnienia trzech grup narodowościowych do 1939 roku na ogół nie uzewnętrzniały się żadne
większe nieporozumienia. Radny miejski B. Wojciechowski stwierdzał, ze istniała dobra współpraca
polsko-ukraińsko-żydowska. Nie wykluczało to jednak budzenia się w latach trzydziestych odruchów
nacjonalistycznych.
W Borysławiu panowała bardzo zła sytuacja mieszkaniowa. Mieszkania były kiepskie, drogie, wilgotne i przepełnione. W 1931 roku na jedną izbę przypadały 2–3 osoby.
Z początkiem XX wieku wielkie firmy naftowe ,,Karpaty”, „Premier”, ,,Galicja”, ,,Fanto” i ,,Silva Plana”
zaczęły budować prymitywne baraki dla robotników. Baraki te zbudowane były w całości z drewna,
na zewnątrz otynkowane gliną wymieszaną z wapnem. Nazywano je „kasarniami”. Dobudowywano
potem sionki, każdy lokator miał komórkę na opał. Pobudowano również kurniki i chlewiki. Ustępy
były wspólne dla 2–3 rodzin. Nie było naturalnie kanalizacji, a jedynie rów ściekowy. Niemal każda
,,kasarnia” miała duży zbiornik na wodę. Woda stanowiła poważny problem. Każda studnia zawierała
bowiem solankę i związki siarczane. Wodę pitną sprowadzano rurociągami. Codziennie rano przy
kranach wodociągowych gromadziły się tłumy ludzi z konewkami, czekając cierpliwie na swoją kolejkę. Wodę i kanalizację miało zaledwie 5% mieszkańców Borysławia. Dyrektor firmy ,,Silva Plana”,
Prusak Pfaff, z własnej inicjatywy zbudował osiedle robotnicze w Bani Kotowskiej. Składało się ono
z murowanych domów mieszkalnych, kantyny robotniczej, kaplicy, szkoły i sklepu. Na ogół jednak
dyrektorzy firm naftowych oszczędzali i nie uważali za potrzebne inwestować w budownictwo mieszkaniowe dla robotników.
W 1932 roku powstała w Borysławiu Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Moraczewskiego,
która wybudowała trzy bloki mieszkalne i kilkanaście domków jednorodzinnych. Budowała też dla
swoich pracowników spółka „Gazolina”. Sytuacja mieszkaniowa w Borysławiu nadal jednak była zła.
Dopiero w 1915 roku mieszkania robotnicze otrzymały światło elektryczne na prąd stały z lokalnej
elektrowni. Później wybudowano dużą, nowoczesną elektrownię stanowiącą własność Podkarpackiego Towarzystwa Elektrycznego, należącego do koncernu „Małopolska”. Elektrownia ta dostarczała
prąd do wszystkich niemal mieszkań w Borysławiu.
Po I wojnie światowej  robotnicy dzielili się na kilka grup. W Borysławiu najlepiej płatni byli wiertacze. Aby zostać wiertaczem, trzeba było mieć długą praktykę, pracować jako pomocnik lub ukończyć  
szkołę wiertniczą.
Wiertacze mieli do pomocy kilku pomocników. Najwięcej zarabiał ten, który pracował na dole,
w najbliższym sąsiedztwie wiertacza, i był jego prawą ręką. Najgorzej wynagradzany był tak zwany
„trzeciak“, pracujący na galeryjce znajdującej się wewnątrz szybu na wysokości kilkunastu metrów.
Zajmował się on skręcaniem i rozkręcaniem żerdzi. Do jego obowiązków należało też  śpiewne zawołanie ,,Hej, ja gotów!”.
Kolejne miejsce w hierarchii zajmował palacz kotłowni, „hajcer”, mający jednego lub dwóch pomocników. Ostatnim był robotnik obsługujący pompę.
Osobną grupę stanowili maszyniści kopalniani, do których należała konserwacja i naprawa maszyn
w razie awarii. Wiertacz, palacz i maszynista musieli zdawać specjalny egzamin przed komisją urzędu
górniczego. Wszyscy inni byli uważani za niewykwalifikowanych i otrzymywali niższe wynagrodzenie. Najniższą kategorię stanowili robotnicy placowi, angażowani dorywczo, m.in. z ,,barabów z mostu”. Ich wynagrodzenie było skandalicznie niskie.
Od chwili rozpoczęcia głębokich – jak na te lata – wierceń, a więc od około 1896 roku, najwięcej
wykwalifikowanych robotników przez długi czas dostarczały kopalnie Małopolski Zachodniej z rejonów Gorlic, Jasła, Krosna i Sanoka. Ci, jak ich nazywano – „Mazurzy” – byli pracownikami bardzo
pożądanymi. Byli pilni, zręczni, inteligentni, trzeźwi, moralni, a wobec pracodawcy przychylnie usposobieni. Przy robotach wiertniczych w Borysławiu dość długo zatrudniano wyłącznie ,,Mazurów”. Ru42
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sini (Ukraińcy)  pracowali raczej w kopalniach wosku ziemnego jako niewykwalifikowani robotnicy
dzienni. Byli to okoliczni Bojkowie, zwykle analfabeci, bierni, potulni, nie wykazujący większych potrzeb, stąd wykorzystywani przez pracodawców. Jeszcze przed I wojną pojawił się w Borysławiu problem chłoporobotników, rekrutujących się spośród ludności miejscowej i napływowej. Napływowych
z Małopolski Zachodniej nazywano pogardliwie „kajzakami”. Niechęć, a często nienawiść do nich
wywodziła się  z pobudek ekonomicznych. Każdy z ,,kajzaków” posiadał  gospodarstwo rolne, które
uprawiała rodzina. Do Borysławia przyjeżdżali, aby dodatkowo zarobić. Niechęć do nich uwidoczniła
się zwłaszcza w latach wojny, gdy w soboty wyjeżdżali do rodzinnych wsi, a wracali w poniedziałek
rano z żywnością, której w Borysławiu brakowało. Dobre zarobki robotników pozwalały na przyjazne
odnoszenie się do przedsiębiorców, a przy dobrych cenach ropy nie było na ogół wyzysku. Nierzadkie
były wypadki, kiedy robotnicy uważali sobie za punkt honoru wytrzymać w pracy, skoro pracodawca znalazł się w krytycznym momencie z powodu braku pieniędzy, a ropy nie dowiercono. Mimo że
nie otrzymywali zapłaty, długo nieraz pracowali bez szemrania. Tak właśnie postąpił m.in. wiertacz
z gorlickiego, Jan Rączkowski, bardzo popularny, zwany powszechnie „Jasiem“: swoją determinacją
i uporem, wyczuciem, no i szczęściem, doprowadził do uzyskania dobrej produkcji z pierwszego głębokiego szybu w Borysławiu, wierconego przez firmę Władysława Długosza dla Mac Garveya, czyli
Karpackiego Galicyjskiego Naftowego Towarzystwa Akcyjnego w 1896 roku.
W warunkach borysławskich nie było miejsca dla ,,markierantów”, czyli bumelantów. Ludzie pracę
szanowali, starali się sumiennie wywiązywać ze swoich obowiązków. Każdy nie tylko pracował, ale
stale podnosił swoje kwalifikacje. Praca w szybie była kolektywna, a wspólna praca łączyła ludzi, stąd
może dobre na ogół stosunki między kierownikami kopalń  a robotnikami. Wywodziło się to od Stanisława Szczepanowskiego, który wprowadził zasadę, iż  każdy kierownik kopalni musi przez pewien
czas pracować jako zwykły robotnik, aby móc potem właściwie ocenić warunki i możliwości pracy
fizycznej robotników.
W Borysławiu istniały dość liczne warsztaty mechaniczne, które dokonywały napraw sprzętu kopalnianego. W warsztatach najwięcej zarabiali majstrowie pracujący w zawodzie ślusarza, tokarza, kowala, szlifierza. Stawiano im wysokie wymagania, byli więc dobrymi fachowcami i potrafili doskonale
wykonywać części zamienne.
Oprócz rzetelnie pracujących mieszkańców Borysławia żyli w tym mieście ludzie o niskim poziomie moralnym, ludzie z marginesu społecznego, rabusie i awanturnicy utrzymujący się przeważnie
z grabieży, kradzieży i nabierania naiwnych. W Borysławiu często zdarzały się rozboje. Robotnicy
wracający nocą z pracy bywali napadani, toteż zatrudnieni na nocnych szychtach nigdy nie rozstawali
się z potężnymi, okutymi laskami, którymi bronili się przed napastnikami.
Współodkrywca Borysławia Władysław Długosz wspomina, że dla bezpieczeństwa musiał chodzić
z rewolwerem za pasem, z żelazną laską i w towarzystwie wielkiego, bojowego psa rasy bernard.
Borysławscy apasze potrafili bezkarnie grasować i terroryzować spokojnych obywateli. W melinie –
restauracji Spieglera przy ulicy Wolanieckiej – gromadziły się najgorsze męty społeczne. Przychodziły
tam też prostytutki, pensjonariuszki „taty” lub ,,wujka” Radeckiego. W spelunce tej często zdarzały się
morderstwa i zabójstwa. Znani borysławscy bandyci – Cwynar, Szczurek, Cholewa, Wilbach, Majka
i Bandowski – zostali po 1920 roku straceni na mocy wyroków sądowych.
Pospolici złodzieje kradli wszystko. Każdy kawałek żelaza znajdował nabywcę w składzie obok
dworca. Właścicielem tego składu był Rottenberg z synami. Często odsiadywali oni karę za paserstwo,
mimo to nie chcieli zarzucić swego procederu. Właściciela składu nazywano ,,małachem”.
Osobną kategorię mieszkańców stanowili „baraby z mostu”. Nie można ich identyfikować z bezrobotnymi, bo nie zabiegali o pracę. Wynajmowali się do doraźnych, ciężkich, lepiej lub gorzej płatnych
robót, a po kilku dniach znów pozostawali bez pracy. Często imali się pracy będącej w kolizji z kodeksem karnym – dawali się wynajmować do pobicia przeciwników, składali fałszywe zeznania. Byli
bezdomni i często głodowali, gdyż przepijali każdy zarobiony grosz. Miejscem ich zbiórek był most w
centrum Borysławia na rzece Tyśmienicy, gdzie znajdowała się giełda pracy. Nazwa „baraba” pochodzi
podobno od słowa ,,Bahnrabe”, co znaczy ,,kruk kolejowy”. Tak w dawnej Austrii nazywano robotników kolejowych pochodzących z Rzeszowskiego. Borysławscy ,,barabi” nie mieli jednak nic wspólnego z budową kolei. W Borysławiu „barabami” nazywano również ludzi o zawadiackich manierach.
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Sporo też było oszustów, graczy w trzy karty lub blaszane krążki. Podobno niektórzy biedni i żebracy,
tak zwane dziady borysławskie, dorabiali się dużego majątku. Przed wojną w Borysławiu pojawiali
się także słowaccy druciarze, domokrążcy, mistrzowie lutowania naczyń, a także handlarze wyrobów
z drewna. Borysławska policja, przez jakiś czas kierowana przez komisarza Leona Dydusiaka, wykazywała dużą aktywność, aresztowała przestępców i niekiedy opanowywała sytuację, ale zwykle był to
sukces chwilowy. Komisariat Policji Państwowej dla Zagłębia Naftowego mieścił się w Borysławiu przy
ul. Łukasiewicza 30. Istniały ponadto trzy posterunki policji przy ulicach Piłsudskiego 157, Wojciechowskiego 79 i Hołówki 47.

kopalń. Z biegiem lat, z braku zainteresowania kursem górniczym obejmującym górnictwo wosku
ziemnego, kurs górniczy zlikwidowano. Dyrektorami szkoły byli kolejno Kazimierz Gąsiorowski, inicjator powstania szkoły, Kazimierz Szumski i Kazimierz Miński. O poziomie szkoły rozmaicie mówiono. W związku z utworzeniem na Politechnice Lwowskiej kierunku naftowego szkołę w Borysławiu
w 1929 roku zreorganizowano. Powstała wówczas Państwowa Szkoła Wiertnicza w Borysławiu, kształcąca majstrów. Dyrektorem szkoły do 1939 roku był Józef Wojnar. Nauka odbywała się  w godzinach
10–13 i 17–20, aby umożliwić uczęszczanie do szkoły pracownikom kopalnianym, zależnie od ich
szychty, którzy pracowali i równocześnie uczyli się.

Szkoły
Przy ulicy Pańskiej mieściła się jedna z kilku borysławskich szkół powszechnych. Szkoła składała  się
z dwóch budynków: starego, parterowego, wybudowanego z funduszu żydowskiego filantropa barona Maurycego Hirscha, i nowego jednopiętrowego, wybudowanego przez magistrat. Dyrektorem tej
szkoły był w latach 1915-1916 Eugeniusz Knauer. Wśród nauczycieli były panie Emma Trau, Szczepańska i Kreutnauer, panowie Szul i Prot Dutkowski. Katechetą był ksiądz Adam Chlebiński.
Na wprost zbiorników w Hubiczach mieściła się inna szkoła powszechna, której kierownikiem był
w latach trzydziestych Stanisław Bochna. Jego żona Maria, córka Henryka i Marii Starych, absolwentka Głównej Żeńskiej Szkoły Gospodarczej w Snopkowie na przedmieściach Lwowa, pracowała
początkowo w Medenicach pod Drohobyczem w organizacji Koła Gospodyń Wiejskich, a następnie
w Starostwie w Drohobyczu jako instruktor rolnictwa w powiecie.
Była też prywatna szkoła powszechna TSL (Towarzystwa Szkoły Ludowej), mieszcząca się w pobliżu
borysławskiego gimnazjum.
Istniała ponadto Prywatna Szkoła Heleny Sygietyńskiej, teściowej Romana Machnickiego. Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Polskiego Towarzystwa Prywatnego dla Borysławia i Tustanowic z prawami publicznymi było własnością spółki obywatelskiej, na której czele stał miejscowy lekarz Tadeusz Dwernicki. Początkowo mieściło się ono w gmachu ,,Sokoła”, ale niebawem wybudowano gmach
własny. W 1919 roku gimnazjum posiadało cztery klasy. Pierwsza matura odbyła się w 1923 roku.
Opłata za naukę, czyli czesne, była dość wysoka, gdyż jako przedsięwzięcie prywatne szkoła skazana
była na samowystarczalność finansową. Dla biednej młodzieży robotniczej, wykazującej się dobrymi
wynikami, stosowano duże ulgi. Czasem opłaty za biednych uczniów wnosiły firmy naftowe. Jest też
niemal pewne, że zamożni rodzice w znacznym stopniu finansowali działalność gimnazjum, które
odznaczało się wysokim poziomem nauki. Wśród uczniów panowała dobra, koleżeńska atmosfera.
Nie było konfliktów społecznych. W stosunkach koleżeńskich liczyło się tylko to, co kto umie i jak
się zachowuje wobec otoczenia. Przeważali uczniowie pochodzenia żydowskiego. Na drugim miejscu były dzieci robotników. Najmniejszy odsetek stanowiły dzieci inteligentów, głównie inżynierów
i urzędników. Dyrektorem gimnazjum był doskonały organizator i wybitny pedagog Zygmunt Gerstman. Języka polskiego uczyli Zenon Aleksandrowicz, Jan Chociej, Janina Huszczaniecka, która prócz
tego uczyła łaciny, historii, matematyki i fizyki. Fizyki uczyli także Michał Gładysz i Józef Rolski,
nauczający również matematyki i będący założycielem spółdzielni  uczniowskiej „Dla przyszłości”.
Przyrody i muzyki uczył Leonard HorbuIewicz, łaciny – Edmund Rossowski i Zdzisław Żygulski,
historii – Kazimierz Tyszkowski, Maria Złotorzycka, Jan Dudek, Jan Gerlach, rysunków i kaligrafii
–Stanisław Rossowski, geografii – Maria Anna D'Abancourt, języka niemieckiego – Michał Friedländer oraz Emil Semil,  który uczył również języka francuskiego. Katechetą był ksiądz Adam Chlebiński, uczący również historii. Do grona pedagogicznego należeli także m.in. ks. Słaby, Haczewski,
Torosiewicz, Tadeusz i Krystyna z Wisłockich Remerowie, Tadeusz  Wojtoń, który był redaktorem
gimnazjalnego pisemka „Nasze Życie”. Prawdopodobnie nauczycieli gimnazjalnych było więcej.
Woźnym był Józef Ślączka. Wiadomo, że w Borysławiu istniały jeszcze  szkoły: Szkoła Handlowa,
ul. Kościuszki 25, Średnia Szkoła Handlowa, ul. Wspólna 84, Średnia Zawodowa TSL, ul. Legionów,
Państwowa Szkoła Wiertnicza, ul. Kościuszki 97.
Ta ostatnia mieściła się w marnym budynku, niedaleko stacji kolejowej w Hubiczach. Była bardzo
oddalona od kopalń, co stanowiło duże utrudnienie dla uczniów. Szkoła powstała w 1897 roku jako
Krajowa Szkoła Górnicza i Wiertnicza w Borysławiu. Ukończenie jej dawało kwalifikacje kierownika

Karpacki Instytut Geologiczno-Naftowy
W Borysławiu mieścił się największy polski naukowy ośrodek geologiczno-naftowy. Była to powstała w 1912 roku Stacja Geologiczna, po I wojnie przemianowana na Karpacką Stację Geologiczną,
a następnie na Karpacki Instytut Geologiczno-Naftowy. Pierwszym kierownikiem był Bronisław Kropaczek. Od roku 1919 do 1939 kierował instytutem wybitny geolog – Konstanty Tołwiński. Instytut
publikował wartościowe mapy, materiały i artykuły. Niewielka grupa geologów naftowych pracowała
z powodzeniem nad poznaniem geologii i obszarów roponośnych i gazonośnych Karpat i ich Przedgórza. Wyniki prac Instytutu miały wielki wpływ na rozwój geologii i górnictwa naftowego w Polsce.
Instytut wybudował sobie własny obszerny murowany gmach, a utrzymywany był w istocie przez dotacje przedsiębiorstw naftowych.
O powstaniu Stacji Geologicznej, jej działalności i wpływie na rozwój polskiej geologii naftowej pisze
szerzej autor tego szkicu w artykule ,,Karpacki Instytut Geologiczno-Naftowy w Borysławiu 1912–
1939”, zamieszczonym w nr 2/1990 czasopisma „Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynoptyka
i Geotermia”.
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Stacja doświadczalna
Konieczność oznaczania zanieczyszczenia ropy ekspediowanej cysternami i określania jej własności (jako podstawy do rozliczeń z rafineriami) doprowadziła do powstania specjalnego laboratorium
ruchowego, utworzonego przez Galicyjskie Towarzystwo Magazynowe. Była to Stacja Doświadczalna. W 1911 roku Stacja została wydzierżawiona przez właściciela laboratorium handlowego Mariana
Wieleżyńskiego. W latach 1927–1937 kierownikiem Stacji Doświadczalnej, prowadzonej przez firmę
,,Petrolea” przy koncernie ,,Małopolska”, był Roman Glaser. Stacja zlokalizowana była na wprost stacji
kolejowej w Borysławiu i przetrwała do wybuchu drugiej wojny światowej.
Służba zdrowia, apteka
Ubezpieczalnia Społeczna mieściła się przy ul. Łoziny, a w Mraźnicy był Ośrodek Leczniczy. Wielkim mankamentem Borysławia był brak szpitala. Najbliższy znajdował się w powiatowym Drohobyczu. Wśród lekarzy zapamiętano następujących: Ludwik Czekaj, Tadeusz Dwernicki, Helena Frankowska, Ludwik Gorczyński, M. Kapellner, Lichtgarn, Janina Piekarska, Zofia Maternowska, Tadeusz
Müller, Jadwiga Nowińska, Marian Nowotny, Rosenschein, Mikołaj Terlecki, Tirk, Tomanek, Alfred
Tomaszek, Stanisław Wałęga, Jerzy Zareński. W marcu 1876 roku Jan Zeh otworzył w Borysławiu aptekę, dając jej za godło „Gwiazdę”, niewątpliwie na pamiątkę apteki ,,Pod Gwiazdą” Piotra Mikolascha
we Lwowie, z którą jego losy i losy Ignacego Łukasiewicza były tak ściśle związane. Apteka rozwinęła
się, prosperowała dobrze, zatrudniano w niej czterech magistrów farmacji. Zarządzał nią Ludwik Dobrzyniecki. Po śmierci Zeha w 1897 roku aptekę prowadzili jego zięciowie, a w 1918 roku od spadkobierców nabył ją właściciel apteki w latach międzywojennych – Adam Rothenberg.
Urzędy
Przy ulicy Słowackiego mieścił się Urząd Skarbowy. Od około 1880 roku w Borysławiu znajdował
się urząd pocztowy i telegraficzny. Po 1900 roku połączono Borysław bezpośrednią linią telefoniczną ze Lwowem. Była to podobno najbardziej dochodowa linia telefoniczna w monarchii austriackiej.
Widocznie pracownicy przemysłu naftowego byli bardzo rozmowni. Po I wojnie światowej, w latach
dwudziestych, wybudowano nowoczesną centralę automatyczną, numery telefonów miały cztery cyfry.
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Przy ul. Kościuszki 88 mieściła się Miejska Straż Pożarna oraz Miejska Straż Bezpieczeństwa. Przy
ul. Drohobyckiej zlokalizowana była Rzeźnia Miejska. W Borysławiu miały swoją siedzibę następujące
banki: Bank Dyskontowy Warszawski – Spółka Akcyjna, Bank Komercjalno-Handlowy, Bank Kredytowo-Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy dla Zagłębia Naftowego, Komunalna Kasa Oszczędności miasta
Borysławia, ul. Kościuszki 16.
Biuro rejenta Ignacego Stroemlicha mieściło się przy ul. Słowackiego. Sądy dla Borysławia znajdowały się: Grodzki w Drohobyczu, Okręgowy w Samborze. W 1928 roku w Borysławiu mieścił się
Brytyjski Konsulat Honorowy, a wicekonsulem honorowym był Bertie Taylor.
Rozrywka i sport
W budynku „Sokoła”, wybudowanym w 1906 roku z inicjatywy Władysława Długosza, znajdowała
się duża sala gimnastyczna, w której wieczorami odbywały się przedstawienia teatralne i seanse kinowe. Brak było stałego teatru, ale często gościnnie występowały teatry ze Lwowa, Krakowa, Warszawy,
Stanisławowa i Przemyśla. Przedstawienia cieszyły się wielkim powodzeniem. Przyjeżdżali doskonali
aktorzy, gościły teatry rewiowe, gdyż wiadomo było, że publiczność borysławska zawsze zapełni salę
„Sokoła”.
Ogromne powodzenie miały kina. Frekwencja w kinach była duża, zaś w sobotę i w niedzielę trudno było zdobyć bilet. Kin było kilka: w sali „Sokoła”, duże i nowoczesne, przebudowane po pożarze
kino ,,Colosseum”, którego właścicielami byli Majer i Singer, kina ,,Grażyna” i ,,Palace”, kino ,,Strzelca”
i kino pod zarządem Ligi Kobiet. Właścicielem jednego z kin był Oberländer (Oberlender).
Ogromne powodzenie miały także występy cyrkowe, jak również karuzele, ściany śmierci i małe
wesołe miasteczka.
Jeżeli chodzi o sport, najbardziej popularna była piłka nożna. Działał miejscowy klub przy „Sokole”
oraz klub sportowy ,,Strzelca”, który cieszył się poparciem czynników urzędowych i dysponował dużymi funduszami. Wybudowano piękny stadion sportowy i odkryty basen kąpielowy. Istniały drużyny
piłkarskie grające w klasie A, była sekcja siatkówki, koszykówki i przede wszystkim lekkiej atletyki.
Klub „Słońce“ gromadził młodzież  robotniczą związaną z TUR-em. Krótki czas istniał  klub techników naftowych  „Borislavia”. Sportowy klub ukraiński nosił nazwę „Ropnyk”, a wyłącznie żydowski
klub nazywał się ,,Kadimah”.                    
W Borysławiu działała biblioteka i wypożyczalnia książek TSL. Prowadziła ją pani Kunowska, doskonały doradca czytelników, krewna znanego działacza PPS i bliskiego współpracownika Wieleżyńskiego w zakresie rozwoju przemysłu gazu ziemnego – Włodzimierza Kunowskiego. Bogato zaopatrzona
była wypożyczalnia przy Żydowskim Towarzystwie im. Teodora Herzla. Z jej zasobów korzystało także wielu chrześcijan.
Organizacje społeczne i polityczne
Ludność Borysławia cechująca się dużym wyrobieniem społecznym działała w rozmaitych organizacjach. Były to m.in. ,,Gwiazda”, Związek Strzelecki (Strzelec), gdzie aktywnie pracował Józef Wojnar,
Związek Obrońców Podkarpacia, Związek Legionistów, Liga Ochrony Powietrznej Państwa, Stowarzyszenie Rezerwistów i Byłych Wojskowych, ,,Dom Żydowski”, ,,Jad Charuzim“, Liga Kobiet, Związek
Hallerczyków i Dowborczyków, Związek Żydów Kombatantów oraz Towarzystwo Ochronki św. Barbary, gdzie przewodniczącym był Mieczysław Wyszyński, a sekretarzem J. Wojnar.
Ruchem robotniczym w Borysławiu przez wiele lat kierowała Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego, a potem Polska Partia Socjalistyczna. Z działaczy  partyjnych należy
wymienić zasłużonych Jadwigę i Wincentego Markowskich, Michała Błaża, Józefa Oktawca, Franciszka Cywińskiego, który zginął w krwawych zajściach w listopadzie 1923 roku, Michała Węglowskiego,
Franciszka Łobzowskiego, Józefa Kobaka, Władysława Kobaka, Franciszka Delimatę, Marię Montwiłł
-Mirecką, Franciszka Halucha i innych. Była to najliczniejsza partia polityczna w Borysławiu. Władze
lokalne PPS kierowały zawsze akcją strajkową, prowadziły pertraktacje z Izbą Pracodawców dla Przemysłu Naftowego w Borysławiu o warunki pracy i umowy zbiorowe. Próby utworzenia robotniczej
partii chrześcijańskiej nie powiodły się. W czasie kryzysu w 1931 roku wzrosły nieco wpływy partii
komunistycznej, ale nigdy nie były one wielkie.
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Po wyborach do Sejmu i Senatu w 1928 roku w PPS nastąpił rozłam i powstała grupa PPS Frakcja
Rewolucyjna, w której znaleźli się zwolennicy Piłsudskiego, wywodzący się przeważnie z byłych legionistów. Odłam ten w życiu Borysławia odgrywał raczej znikomą rolę. Niewiele też znaczyli stronnicy
Narodowej Demokracji.                                                              
W Borysławiu w latach przedwojennych istniały dwie grupy prorządowych działaczy sanacyjnych.
Ścierały się one w sposób dość ostry. Na czele jednej z nich stał Mieczysław Wyszyński (BBWR), na
czele drugiej Roman Machnicki (Legioniści). Spory, a według Porembalskiego  nawet awantury, odbywały się na zebraniach Rady Miejskiej. Podobno wydawano również specjalną prasę, w której w sposób
bezceremonialny obchodzono się z przeciwnikami.
W listopadzie 1904 roku grono kierowników kopalń naftowych zawiązało stowarzyszenie pod nazwą
Związek Techników Wiertniczych w Borysławiu. Miał on na celu obronę praw i interesów kierowników
kopalń naftowych. Początkowo związek liczył 76 członków. Po wojnie zmienił swą nazwę na Związek
Polskich Techników Wiertniczych i Naftowych w Borysławiu. W latach 1911–1914 Związek wydawał
dobre czasopismo fachowe „Ropa”,  zaś w latach 1937–1939 stojący na niższym poziomie „Biuletyn
Związku Polskich Techników Wiertniczych i Naftowych”. Siedzibą Związku był budynek przy ul. Pańskiej (potem Kościuszki), naprzeciwko Bramy Karpackiej. Budynek był własnością TSL. Na parterze,
wzdłuż całego budynku, ciągnęła się duża weranda, a na niej restauracja prowadzona przez Mizerskiego. Na parterze znajdowała się sala balowa, pokój zarządu, biuro, sale bilardowa i bufetowa. Na piętrze
były pokoje mieszkalne i sala gier hazardowych ciesząca się niezbyt pochlebną opinią. Uprawiano tu
bowiem gry hazardowe na większą skalę. Próba zlikwidowania tego swoistego rodzaju kasyna gry nie
powiodła się, gdyż zyski z sali gier były głównym źródłem wpływów i dochodów na pokrycie wydatków
Związku. W sali balowej rozstawiano stoliki do gry w brydża, remi, preferansa, grano również w szachy.
Bilard miał swoich przysięgłych zwolenników. Spędzano całe wieczory na pogawędkach. Bufet prowadzony przez Bazylewicza był w permanentnym oblężeniu. Prezesami Związku byli m.in. Julian Bittner,
Józef Lewicki, Tadeusz Łaszcz, Leopold Słotwiński i jako ostatni – Wiktor Bobrowski.
W 1862 roku powstało we Lwowie Towarzystwo Politechniczne, które z biegiem lat nazwano Polskim Towarzystwem Politechnicznym we Lwowie. Miało ono oddział w Borysławiu, który przetrwał
do 1924 roku. Przewodniczącymi tego oddziału byli znani nafciarze, mi.n. Stanisław Szczepanowski,
Leon Syroczyński i Adam Kowalski.
Drugą organizacją zawodową było Koło Drohobyckie Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Górniczych i Hutniczych, istniejące w lalach 1892–1925. Z tego Koła i Oddziału Polskiego Towarzystwa
Politechnicznego z inicjatywy Zygmunta Saryusz-Bielskiego jesienią 1925 roku powstało Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowego w Borysławiu, mieszczące się w lokalu przy ul.
Kościuszki 75. Pierwszym jego przewodniczącym został Z. Bielski, zastępcami – Tadeusz Gawlik
i K. Ślączka. Początkowo Stowarzyszenie liczyło 73 członków, głównie z Borysławia. W 1933 roku
76 członków pochodziło z Borysławia, a 75 z innych miejscowości. Stowarzyszenie cieszyło się wielkim autorytetem, a wśród pracowników przemysłu  naftowego członkowie Stowarzyszenia stanowili
rodzaj elity, niekiedy intelektualnej, głównie technicznej. Stowarzyszenie rozwinęło ożywioną działalność naukową, wspólnie z Krajowym Towarzystwem Naftowym wydawało znakomite czasopismo
fachowe ,,Przemysł Naftowy”. Prowadziło akcje odczytowe i szkoleniowe. W 1931 roku na miejscu
oszklonej werandy wybudowano duży parterowy budynek (pawilon), w którym urządzono cukiernię, oddaną w dzierżawę. Kilka razy w roku urządzano w Stowarzyszeniu zabawy i bale, np. na Sylwestra, w karnawale, 19 marca (św. Józefa) i w dniu św. Barbary. Odbywały się też interesujące zebrania
towarzyskie. Stowarzyszenie organizowało zjazdy naftowe, których przed wojną odbyło się dziesięć.
Ze swej istoty Stowarzyszenie miało nieco ekskluzywny charakter i wydaje się, że między członkami
Stowarzyszenia i Związku Techników Wiertniczych istniały pewne niechęci, uprzedzenia i animozje.
Przy Stowarzyszeniu założono Biuro Techniczno-Badawcze, przemianowane następnie na Biuro
Studiów dla Spraw Przemysłu Naftowego, które opracowywało aktualne i ważne zagadnienia techniczne górnictwa naftowego, m.in. zagadnienia gospodarki złożem ropnym i pompowania ropy z odwiertów głębokich. Kierownikiem Biura był Stanisław Paraszczak, późniejszy profesor Politechniki
Lwowskiej, a po wojnie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jego bliskim współpracownikiem
był Józef Wojnar.
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W 1920 roku powstał Związek Administracyjnych Urzędników Naftowych i Woskowych w Galicji
z siedzibą w Borysławiu. Przeważali w nim Żydzi, gdyż podobno wśród pracowników administracyjnych 90% stanowili ludzie pochodzenia żydowskiego. Związek ten przez parę lat (od 1921 do 1927)
wydawał czasopismo „Świt”, a później ,,Dwutygodnik Naftowy”.
Potem powstał Centralny Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Przemysłu Naftowego
w Borysławiu. O losach tego Związku nic nie wiadomo, prawdopodobnie jeszcze przed wojną przestał
istnieć, po prostu rozpadł się. Być może, że z Centralnego Związku wyłonił się Związek Zawodowy
Pracowników Umysłowych Przemysłu Naftowego, który obejmował przeważnie urzędników administracyjnych. Członkowie tego Związku byli lojalni wobec swej organizacji i wydaje się, że do rzadkości
należały bardziej aktywne wystąpienia z powodu zatargów i nieporozumień z pracodawcami.
Istniał jeszcze podobno Związek Asystentów w   Borysławiu, ale nie wykazał się jakąś większą
działalnością, chociaż kilkakrotnie interweniowano w sprawach Szkoły Wiertniczej. Malkontenci
należeli do bliżej  nie zidentyfikowanego Koła Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego w Borysławiu.
Związki zawodowe były niechętnie widziane, zarówno przez władze, jak i pracodawców.
Stosunki socjalne i strajki
W latach 1887–1888 wprowadzono w Galicji obowiązkowe ubezpieczenie robotników w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń we Lwowie.
Do 1911 roku w górnictwie naftowym obowiązywał 12-godzinny dzień pracy, czyli doba dzieliła się
na dwie równe szychty. Zmiany robotników odbywały się w południe i o północy. Spoczynek niedzielny liczył 24 godziny.
Dla wywalczenia 8-godzinnego dnia pracy, lepszych warunków mieszkaniowych, wodociągów
i Kasy Chorych na miejscu w dniach od 8 lipca do 10 sierpnia 1904 roku odbył się strajk, który objął  
robotników naftowych Borysławia i okolicy, a następnie przerzucił  się  do Krosna, Równego i Potoka.
W Borysławiu strajk objął 8 tysięcy pracowników. Głównym rzecznikiem pracodawców był Wacław
Wolski, po stronie robotników przewodził Maciej Wolfeld.
Z początku – jak wspomina Ignacy Daszynski – zapowiadała się walka niebezpieczna, zwłaszcza z powodu przysłania batalionów wojska. Dyscyplina wśród robotników była jednak wprost idealna. Dawni rusińscy nędzarze zostali tylko w kopalniach wosku, przy nafcie pracowali ,,Mazurzy”, którzy się
wreszcie zorganizowali. Olbrzymie zgromadzenie strajkujących miało miejsce w lesie tustanowickim.
W toku strajku doszły wieści, że wojsko choruje masowo z powodu wody ,,naftowej”. Strajk był punktem
wyjścia wspaniałego rozwoju organizacji zawodowej i partyjnej w Borysławiu, gdzie przez lata rządził
zbrodniczy terror chciwych zysku, dzikich i nieokrzesanych wyzyskiwaczy – konkludował Daszyński.
Jak podaje Kazimierz Miński – w czasie tego strajku Władysław Szaynok  był inspektorem w nadzorze kotłów parowych. Dla uruchomienia pomp kopalnianych przetłaczających ropę z kopalni do
zbiorników musiała być wytworzona para w kotłach. Funkcję palaczy kotłowych objęli wtedy urzędnicy techniczni, orientujący się w tej pracy nie gorzej niż egzaminowani palacze. Szaynok jednak zajął
w tej sprawie stanowisko formalne i zwrócił  się do państwowej władzy administracyjnej z wezwaniem,
aby osobom nie posiadającym egzaminu nie pozwalała pełnić funkcji palaczy kotłowych. Ostatecznie
sprawa zakończyła się odwołaniem Szaynoka, a jego następca przeegzaminował osoby obsługujące
kotły w czasie strajku.
Od roku 1911 wprowadzono 8-godzinny dzień pracy. Szychty zaczynały się o godzinach 8, 16 i 24.
Od 1919 roku praca w Borysławskim Zagłębiu Naftowym normowana była umową zbiorową, zawieraną między Związkiem Zawodowym Górników a Izbą Pracodawców dla Przemysłu Naftowego.
Związek Zawodowy Górników (współpracujący z PPS) cieszył się bowiem największym autorytetem
i bronił robotników. Wynagrodzenie ustalane było w zależności od wahań cen rynkowych i kosztów
utrzymania podawanych przez Izbę Przemysłowo-Handlową we Lwowie.
W okresie inflacji wynagrodzenie zmieniało się dosłownie z dnia na dzień. Po stabilizacji złotego,
czyli po reformie Grabskiego, wynagrodzenie ustaliło się na jednym poziomie. Według umowy zbiorowej robotnicy podzieleni byli na 4 kategorie.
W 1921 roku wybuchł w Borysławiu kolejny strajk robotniczy. W strajku tym głównymi działacza48
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mi robotniczymi byli Franciszek Haluch, sekretarz Trunkwalter, Julian Górski oraz Moroń i Przewłocki. Strajk był dobrze przygotowany. Z powodu ciągłej inflacji robotnicy żądali systematycznej
podwyżki płac.
2 czerwca 1921 roku zawarto umowę zbiorową między pracodawcami a pracownikami fizycznymi
kopalń naftowych i rafinerii w Małopolsce.
Jesienią 1923 roku z powodów płacowych przez Polskę przeszła fala strajków i manifestacji. Najostrzejszy charakter przybrała ona w Krakowie. 6 listopada 1923 roku w Borysławiu doszło do starcia tłumu z wojskiem. Niestety, straciło wówczas życie trzech robotników naftowych, a dziesięciu
odniosło rany.
W latach 1931–1932 z powodu pogłębiającego się kryzysu gospodarczego w całej Polsce, m.in.
i w Borysławiu, odbywały się burzliwe demonstracje bezrobotnych.  Natomiast organizowane przez
PPS pochody 1-majowe odbywały się w Borysławiu bardzo uroczyście, bez żadnych przeszkód i zakłóceń.
Strajki w Borysławiu nie wywoływały na ogół nieporozumień czy niechęci między inteligencją  techniczną, czyli kierownikami i asystentami, a robotnikami. Stosunki pomiędzy tymi grupami charakteryzowały się obustronnym zrozumieniem i szacunkiem, co nie przeszkadzało w utrzymaniu rozumnej
dyscypliny, niezbędnej w pracy.
1 września 1932 roku wybuchł w Borysławiu kolejny strajk. Trwał dwadzieścia dni. Był doskonale zorganizowany. Spowodowany był wypowiedzeniem przez pracodawców dotychczasowej umowy zbiorowej z powodu pogłębiającego się wielkiego kryzysu gospodarczego. Główne kierownictwo
strajku spoczywało w rękach Jana Stańczyka i Franciszka Halucha. Strajk nie przyniósł żadnych rezultatów, bo odbywał się w momencie niekorzystnym ze względu na ogólną sytuację gospodarczą
kraju.   Mimo tej porażki średnie płace robotników w polskim przemyśle naftowym utrzymywały
się na wysokim poziomie, zaraz po płacach w przemyśle ciężkim i metalowym. Umowa zbiorowa,
kilkakrotnie następnie przedłużana i modyfikowana, do wybuchu drugiej wojny światowej stanowiła podstawę wzajemnych stosunków między robotnikami a przedsiębiorcami przemysłu naftowego.
Tylko małe przedsiębiorstwa naftowe nie przestrzegały warunków tej umowy i płaciły robotnikom
według swego cennika.
Strajk w 1932 roku spowodował straty w wydobyciu wynoszące około 2060 cystern ropy. Opracowaniem problemu 20-dniowej przerwy w eksploatacji i zachowania się złóż ropy i gazu zajął się
Henryk Górka z Karpackiego Instytutu Geologiczno-Naftowego.
Wszystkie problemy i zatargi robotnicze rozpatrywane były w Izbie Pracodawców dla Przemysłu
Naftowego. Do Izby tej nie należeli podobno drobni przedsiębiorcy i przemysłowcy żydowscy. Nie
należała też do niej S.A. ,,Gazolina”.
Na wiosnę 1939 roku odbył się strajk pracowników umysłowych, czyli urzędników i kierowników
kopalń zatrudnionych w przemyśle naftowym. Chodziło o rozciągnięcie umowy zbiorowej na tę kategorię pracowników. Z powodu sytuacji i nadciągającej wojny strajk został przerwany przez organizatorów.
Warto przytoczyć fragmenty artykułu zamieszczonego w organie PPS „Robotnik” we wrześniu 1932
roku. Uwagi te odnoszą się do całego polskiego przemysłu naftowego: ,,Przemysł naftowy […] był do
tej chwili (wybuchu strajku w 1932 roku) stosunkowo spokojnym terenem na odcinku konfliktów
zarobkowych. Przemysłowcy naftowi uchodzili wśród opinii robotniczej za ludzi rozsądniejszych od
swoich kolegów w innych przemysłach. I istotnie, trzeba przyznać, że przemysłowcy naftowi często
umieli w krytycznych chwilach, jakie przemysł  naftowy przeżywał, wczuwać się w położenie robotników i unikać ostrych konfliktów. Do organizacji robotniczych nie odnosili się z właściwą wszystkim
w Polsce kapitalistom  nienawiścią, ale starali się o lojalną współpracę. [...] Robotnicy naftowi [...]wywalczyli sobie dłuższe od ustawowych urlopy.[...] Również  okres wymówienia pracy jest dłuższy od
ustawowego”. Tłumaczono to tym, że przemysł naftowy w okresie dobrej koniunktury mógł uczynić
koncesje na rzecz robotników.
W parę lat później znany działacz socjalistyczny Jan Stańczyk także w ,,Robotniku” pisał: „Dla przemysłu naftowego mam swoisty, specjalny sentyment. Mają go i wszyscy robotnicy naftowi. Przemysł
ten ma coś takiego w sobie, co przyciąga i wiąże. Atmosfera w przemyśle naftowym nie jest tak zatruta
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panującą wzajemnie nieufnością i nienawiścią jak w innych gałęziach przemysłu. A przecież toczy się
tu i toczyć się jeszcze będą wzajemne walki. Strajki w przemyśle naftowym, jeżeli już wybuchają po
wyczerpaniu wszelkich argumentów za i przeciw, odznaczają się jednak również szczególnym uporem. Ale toczą się na wysokim poziomie, bez  uciekania się do nieprzyzwoitych chwytów. Wysokie
wyrobienie społeczne robotników naftowych, nabyte w długoletniej dawnej szkole PPSD Galicji i Śląska, a w niepodległej Polsce w PPS i klasowych związkach zawodowych, ułatwia im ocenę doniosłego
znaczenia tego przemysłu dla całokształtu życia gospodarczego i obronnego Państwa. Toteż robotnicy naftowi śledzą z prawdziwym niepokojem stałe i coraz szybsze zamieranie przemysłu naftowego”.
Stańczyk uważał, że jedyną radą na poprawę było upaństwowienie przemysłu naftowego.
Te wypowiedzi mogą świadczyć, że wzajemne stosunki między robotnikami a pracodawcami były
raczej dobre, znacznie lepsze niż gdzie indziej. Była to niewątpliwie zasługa obu stron. Przemysł naftowy na ogół cenił i szanował swego robotnika, tak samo sympatyczny stosunek rzesz robotniczych do
pracodawców nie był w tym przemyśle rzadkością, przywiązanie do warsztatów pracy również. Może
to pochodziło i stąd, że twórcami polskiego przemysłu naftowego byli patrioci, ludzie biorący udział
w powstaniu styczniowym, a potem w wojnach lat 1914–1920, że byli to ludzie o postępowych przekonaniach, bez względu na poglądy polityczne. Problem ten zasługuje na szersze opracowanie. Dotyczy
to zarówno przemysłu naftowego w Borysławiu, jak i na całym Podkarpaciu.
Kościoły i cerkwie
Kościół parafialny rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Barbary znajdował się w Wolance-Tustanowicach. Był wybudowany przed rokiem 1874. Kościół ten odnowiono i przyjęto wykonanie polichromii według projektu Antoniego Procajłowicza, odrzucając projekt Jana Rosena. Proboszczem
w 1938 roku był ks. Andrzej Osikiewicz, rodem z Kobylanki koło Gorlic. Wybudowano potem kościoły w Mraźnicy pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i pod wezwaniem Chrystusa Króla oraz
kaplicę w Hubiczach. Duchownymi rzymskokatolickimi pracującymi w Borysławiu byli m.in. księża
Chlebiński, Dąbrowski, Karaś, Pasierb, Słaby, Sołtysik, Miezin i Moskal.
Wiadomo, że od około 1880 roku w Mraźnicy na Górnym Potoku istniała cerkiew greckokatolicka
z 2809 wiernymi, należąca do dekanatu drohobyckiego. Przy parafii był fundusz ubogich, pochodzący
z grzywien i opłat za udzielanie zezwoleń na odbywanie zabaw i muzyki w karczmach i szynkowniach.
W Tustanowicach była cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja. W 1938 roku Urząd Parafialny greckokatolicki mieścił się  przy ul. Cerkiewnej, a proboszczem był ksiądz Jan Leszczyński.
W Borysławiu znajdowało się ponadto kilka synagog dla wiernych wyznania mojżeszowego. Były
cmentarze rzymskokatolicki, greckokatolicki i żydowski.
Handel i sklepy
Do najbardziej znanych w Borysławiu zaliczyć należy sklepy Twaroga, Kozielca, Ostrowskiego. Słynna była restauracja Kubajowej. Handel towarami kolonialnymi prowadzili Roman Grabowski, Michał
Pyć polecał ,,wyborne wędliny“. Z. Biesiadecki prowadził przy ul. Kościuszki cukiernię. Znana była
piekarnia Morskiego. Istniała dobrze rozgałęziona sieć sklepów spółdzielczych ,,Społem”, czyli ,,konsumów”, bardzo sprężyście kierowanych przez działacza socjalistycznego Franciszka Łobzowskiego.
Ukraińcy mieli swoje sklepy spółdzielcze, zwane ,,torhowlami”, i kilka sklepów „Masłosojuzu”. Mnóstwo też było sklepów i sklepików żydowskich. Znanymi lokalami rozrywkowymi były lokale Katza
i Heinberga. Do ewidentnych braków życia w Borysławiu należy zaliczyć brak dostatecznie rozbudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, brak szpitala, filii Banku Polskiego, państwowej szkoły
średniej i miejskiego ogrodu lub parku. Fatalna była również sytuacja w zakresie budownictwa miejskiego i komunalnego.
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przygotował  J. J. Cząstka. „Nafta”, 1959, nr 5.
34. WIELEŻYŃSKI Lech – Wspólna praca – wspólny plon. Dzieło i życie mądrego człowieka. Londyn 1985.
35. WINDAKIEWICZ Edward – Olej i wosk ziemny w Galicji. Lwów 1875.
36. WOJCIECHOWSKl Stanisław (syn) – Wspomnienie o ojcu dr. Bronisławie Wojciechowskim.
Maszynopis w Klubie Seniora Naftowca. Kraków.
37. WOJNAR Józef – Moje pierwsze prace naukowo-badawcze i społeczne w Borysławiu. „Technika
Poszukiwań Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia“, 1989, nr 6.                                                     
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Anna Krzosek – Nowa Ruda

H16

Rodziny z Majdanu i okolic represjonowane
w latach 1940–1946
BRUDNY Zygmunt *1899 †1972. Gajowy w Ndl. Majdan, mieszk. Zubrzyca pow. Turka, deport. z rodziną 10.02.1940 r., Wierch Bergamak, 1943 wstąpił do I Dyw. im. T. Kościuszki, po
wojnie osiedlił się z rodziną w Bystrzycy Kłodzkiej.
BRUDNY Aniela, żona *1897 †1963, wróciła z córkami 1946 r.
BRUDNY Helena, córka *1925 †1998
BRUDNY Irena, córka *1927 †1993
BRUDNY Danuta, córka *1930 †2003

D1

DUTKA Leon *1906 +1981. Gajowy w Ndl. Majdan, mieszk. Hołowsko pow. Turka, deport.
z rodziną 10.02.1940 r. Wierch Bergamak, 1943 wstąpił do I Dyw. im. T. Kościuszki, osiedlił się
z rodziną w okolicach Szczecina.
DUTKA Feliksa, żona *1910  †1995, wróciła z dziećmi 1946 r.
DUTKA Eugeniusz, syn *1930  †2003
DUTKA Józef, syn *( )  †( )
DUTKA Irena, córka * ( ) na Syberii
W Majdanie pozostała matka i siostry.

D1

JOSSÉ Jerzy *1903 †1987 Prudnik. Leśnik mgr inż., adiunkt w Ndl. Majdan, zmobiliz. w 1939.
Po 22.06.1941 wrócił do Nadl. Majdan i organizował samoobronę leśników przed UPA. Po
wyzwoleniu organizował leśnictwo na Opolszczyźnie.
JOSSÉ (Riedel) Krystyna, żona *1911 †1990 Tychy, deport. z rodziną 13.04.1940 r., Oziernoje, wróciła z rodziną 1945 r. Mieszkała Szumirad, Prudnik.
JOSSÉ Andrzej, syn *1938. Emerytowany prawnik, mieszka Tychy.
RIEDEL (LILPOP) Halina, matka żony *1880 †1945 Chudoba k. Olesna
RIEDEL Maria, siostra żony *1922 †1985 Prabuty

U

KAMIŃSKI Teodor *1886  †1972 . Gajowy w Ndl. Majdan, zamieszk. Malmanstal, areszt. 1940
r., przewieziony do Rosji, wstąpił do Armii Andersa, osiedlił się w Anglii.
KAMIŃSKA (Szczerba) Wiktoria, żona *1892 †1940, deport. z rodziną 10.02.1940 Tuligany
KAMIŃSKI Piotr, ojciec *1865 †1940
KAMIŃSKA Barbara, matka *1870 † ok. 1950, wróciła 1946 r., zamieszkała u  synów Legnica, Złotoryja
KAMIŃSKA Stefania, córka *1926 †1940
KAMIŃSKA Helena, córka *1923, przez Indie do Anglii (służba pomocnicza RAF), mieszka Kanada
KAMIŃSKA Aniela, córka *1928 †ok. 2010, dom dziecka Szajtańsk, wróciła do Majdanu
1945, a stamtąd do Polski, mieszkała Sosnowiec, Wałbrzych
KAMIŃSKA Antonina, córka *1930 †1991, dom dziecka Szajtańsk, wróciła 1948, mieszkała
Sosnowiec, Częstochowa
KAMIŃSKI Mieczysław, syn *1931, dom dziecka Szajtańsk, wrócił 1948 r. Emerytowany płk
WP, mieszka Żary.
KAMIŃSKI Tadeusz, syn *1919 †2007. Na początku wojny przez Węgry przedostał się do Francji i walczył w szeregach Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Osiedlił się w Anglii.
KAMIŃSKI Józef, syn *1922  †1995. Jak wyżej.
KAMIŃSKA Zofia, córka *(  ) †(  ). W chwili deportacji była u rodziny w Warszawie.
KAMIŃSKA Maria, córka *(  ) †(  ). W chwili deportacji była u krewnych.
KOZIOŁ Bronisław *1906 †1986. Gajowy w Ndl. Majdan, zamieszk. Hołowsko pow. Turka,
deport. z rodziną 10.02.1940 r. Wierch Bergamak, 1943 wstąpił do I Dyw. im. T. Kościuszki,
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zamieszk. z rodziną w Pietraszowie i Pludrach na Śląsku Opolskim.
KOZIOŁ (Walter) Katarzyna, żona *(  ) †(  ) wróciła do kraju z dziećmi
KOZIOŁ Kazimiera, córka * 1933. Mieszka  Poznań
KOZIOŁ Zbigniew, syn *(  )

D1
D1
D1

KOZIOŁ Teofil *1900 †1944. Leśniczy w Ndl. Majdan, zamieszk. Rybnik pow.  Drohobycz, deport. z rodziną 10.02.1940 r. Wierch Bergamak, wstąpił do I Dywizji im. T. Kościuszki, zginął
w rejonie Lublina.
KOZIOŁ (Cicha) Maria, żona *1902 †( ), wróciła z dziećmi 1946
KOZIOŁ – TATARSKA Janina, córka *1924 †2010 Warszawa
KOZIOŁ Zofia, córka *1932, mieszka Wrocław
KOZIOŁ Bolesław, syn *1926  
KOZIOŁ Krzysztof, syn *1930  †2004 Oleśnica
KOZIOŁ Stanisław, syn *1925 ? , wstąpił do I Dyw. im. T. Kościuszki

D1

KOZIOŁ  Franciszek (brat Teofila i Bronisława) *1898 †1981 Wrocław. Leśniczy, zamieszk.
Opaka, aresztowany 8.10.1939 r., przewieziony do Kraju Krasnojarskiego, wstąpił do Armii
Andersa, wrócił 1946 z Anglii, zamieszk. Mokrzyce k. Trzcianki.
KOZIOŁ Helena, żona *(  ) †( ) zmarła po wojnie we Wrocławiu
KOZIOŁ Czesław, syn *1923  †1945 Koblenz, zmobilizowany do I Armii WP, poległ.
KOZIOŁ Zbigniew, syn *(  )
KOZIOŁ (BIERUT) Zofia, córka *(  )
KOZIOŁ  Iwona, córka *(  ) †(  ) zmarła na gruźlicę podczas wojny.

A

MŰLLER Władysław *1906 +1987. Robotnik leśny, zamieszk. Majdan, przeprowadzał ludzi
na Węgry, areszt. 03.05.1940 i przewieziony do Rosji, Archangielsk, wstąpił do Armii Andersa,
wrócił,  zamieszk. w Lublewie k. Gdańska.
MŰLLER  (Eisler) Salomea, żona *1912 †2005, areszt. 1940 i przewieziona do Rosji, deport.
z Majdanu w 1945 r. do Workuty, wróciła 1956, zamieszk. Ścinawa Nyska.

D1
D1
D1
D1
D1
D1

U
P
U
U
U
A

A
D

MŰLLER Jan, *1914 †1941-42, kleryk, zamieszk. Rybnik, areszt. omyłkowo 03.05.1940, przewieziony do  Mołotowska  k. Archangielska.

A

PACHLA Stanisław *1879 †1952, gajowy, zamieszk. Malmanstal, deport. 10.02.1940 z rodziną
Tuligany, wrócił z  rodziną i osiedlił się w Ścinawie Nyskiej.
PACHLA Barbara, żona *1894 †1974 Ścinawa Nyska
PACHLA Wiktoria, córka *(  ), mieszka w Gogolinie
PACHLA Krystyna, wnuczka (córka Franciszki) *(  ) †(  ) Ścinawa Nyska
PACHLA Franciszka, córka *(  ) †(  ), uniknęła deportacji

D2

PASINIEWICZ Wojciech (Albin) *1887 †1974. Dozorca robót leśnych w Ndl. Majdan, zamieszk. Malmanstal, deport. z dziećmi 10.02.1940 r., wrócił z dziećmi do Majdanu 1946,
a stamtąd do Polski, zamieszk. Sitków k. Zbrachlina na Kujawach.
PASINIEWICZ Anna, żona *1895  †1987, udawała konającą i dlatego nie została deportowana
PASINIEWICZ Józef, syn *1920 †1951
PASINIEWICZ Wiktor, syn *1926 †1946 UPA Majdan po powrocie z zesłania
PASINIEWICZ Alfons, syn *1928 †2008, w l.50. wyjechał do brata Stanisława w Anglii i tam
został.
PASINIEWICZ Maria, córka *1925 †2011
PASINIEWICZ Zofia, córka * 1931 †2002
PASINIEWICZ Kazimierz, syn *1934, ukryty w beczce, uniknął deportacji.
PASINIEWICZ Stanisław, syn *1922 †1974, robotnik leśny w Ndl. Majdan, areszt. przez
NKWD 16.01.1940 r., osadzony w Kijowie, wstąpił do Armii Andersa, zamieszkał Anglia.

D

PASINIEWICZ Marcin *1895   †1990. Leśnik Ndl, Majdan, zamieszk. Majdan, deport.
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10.02.1940 Tuligany, wrócił z żoną, mieszkali Ścinawa Nyska.
PASINIEWICZ (Thiel) Stefania, żona *1902 †2001

D2

PASINIEWICZ Władysław, *1914 †1984 Głuchołazy, palacz kolejki leśnej, zamieszk. Majdan, areszt. 09.09.1940 r. i przewieziony do Rosji. Wstąpił do I Armii WP. Po wojnie mieszkał
w Głuchołazach.

A

SLAMA Jerzy *1881 †1952. Nadleśniczy  Ndl. Jasionka Masiowa pow. Turka (Ndl. Majdan),
deport. 10.02.1940 r. z rodziną, Wierch Bergamak, powrócił z rodziną 1946 i osiedlił się
w Nowej Rudzie.
SLAMA (Marek) Emma, żona *1888 †1972 Nowa Ruda
WŁAŻEWSKA (Slama) Helena, córka *1921 †2013, odnalazła męża Leopolda Włażewskiego zmobiliz.1939, od 1957 mieszkała Wrocław
SLAMA Irena, córka  *1927, mieszka Nowa Ruda
SLAMA Zdzisław, syn *1929  †1983 Nowa Ruda
WEICH (Marek) Maria, szwagierka *(  ) †ok. 1970, po wojnie zamieszk. Skawina
SLAMA Jan, syn *1920 †1943, Zubrzyca UPA z żoną, zmobilizowany w 1939 r., jako sowiecki
jeniec wojenny w 1941 r. uciekł z niewoli do Majdanu, tam się ożenił i podjął pracę w nadleśnictwie.
SLAMA (Ważny) Janina, synowa *1923 †1943 Zubrzyca UPA.

D1

SMOLAK Antoni *1905 ? +(   ), zamieszk. Majdan pow. Drohobycz, deport. z rodziną  
10.02.1940 r. Tuligany. 1943 wstąpił do I Dywizji im. T. Kościuszki.
SMOLAK (Pitner) Irena, żona *1913 †2004, powróciła z dziećmi w okolice Szczecina
SMOLAK Jadwiga, córka * ok. 1928
SMOLAK Jerzy, syn * ok.1933

D2

SZWAB Franciszek *1903  †(  ), Gajowy w Ndl. Majdan, zamieszk. Zubrzyca pow. Turka, deport. z rodziną 10.2.1940 r. Wierch Bergamak, 1943 wstąpił do I Dywizji im. T. Kościuszki,
wrócił na Śląsk Opolski
SZWAB (Pasiniewicz) Wanda, żona *1910 †1960, wróciła z synem w 1946 r.
SZWAB Józef, syn *1933 †1998, mieszkał w Nowej Rudzie

D1

TATARSKI Bolesław *1911 †1973. Leśniczy w Ndl. Majdan, zamieszk. Isaje pow. Turka, przyjechał do matki na Syberię, 1943 wstąpił do I Dywizji im. T. Kościuszki, po wojnie płk WP, od
1954 r. w Warszawie w Min. Leśnictwa
TATARSKA (Reszke) Aniela, matka *(  ) †(  ), deport. 10.2.1940 r. Wierch Bergamak, wróciła.

U

D1
D1
D1
D1
D1
U

U

D2
D2
D2

D1
D1

D1

THIEL Leopold, *1892 †(  ), telefonista posterunku kolejki leśnej, zamieszk. Zubrzyca pow.
Turka, przeprowadzał ludzi na Węgry, aresztowany 05.05.1940 r., osadzony w Drohobyczu,
a stamtąd przewieziony w okolice Archangielska, skąd nie wrócił.
THIEL (Eisler)Stefania, żona *1903 †1982, przyjechała z dziećmi do Nowej Rudy
THIEL Stanisław, syn  *1925 †1989 Nowa Ruda
THIEL Fryderyka, córka *1931 †1958 Nowa Ruda

A, N

VONČINA Piotr, *1870 †1941 r. Tuligany, Robotnik leśny w Ndl. Majdan, zamieszk.
Malmanstal, deport. 10.2.1940 r. Tuligany, wrócił z rodziną 1946 do Nowej Rudy
VONČINA (Klobuczar) Gizela, żona *1882 †1946 zmarła w drodze powrotnej
VONČINA Marian, syn *1922 †ok. 1972
VONČINA Aniela Stefania, córka *1905 +1989 Wrocław
VONČINA Helena, córka *1919 †1993 Nowa Ruda
VONČINA Maria, córka *1906 †1984 Nowa Ruda
VONČINA Wanda Matylda, córka *1908 †1946 Nowa Ruda
VONČINA Józef, syn *1911 †1942 Tobruk. Leśnik, jesienią 1939 przedostał się przez Węgry,
zginął jako żołnierz Brygady Strzelców Karpackich.
VONČINA Błażej, syn *1904 †1982, gajowy w górach za Majdanem, uniknął z rodziną deportacji.

D2
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WIECHOCZEK Teofil TOMASZ, *1911  †1975, gajowy Ndl. Majdan, zamieszk. Majdan?,
deport. z rodziną 10.2.1940 r. Tuligany, 1943 wstąpił do I Dywizji im. T. Kościuszki. Mieszkał Duszniki-Zdrój.
WIECHOCZEK (Klobuczar) Wiktoria, żona *1920 †1975 Duszniki-Zdrój
WIECHOCZEK Elżbieta, córka *1939 †1940 Tuligany.
WILIŃSKI Wilhelm *1897 †1989, gajowy Ndl. Majdan, zamieszk. Malmanstal, deport. z rodziną 10.2.1940 r. Tuligany, 1943 wstąpił do I Dywizji im. T. Kościuszki. Po wojnie mieszkał
Ścinawa Nyska.
WILIŃSKA (Eisler) Stefania, żona *1905 †1973, wróciła z dziećmi, mieszkała Ścinawa Nyska.
WILIŃSKA Stanisława, córka *1925 †2007 Ścinawa Nyska
WILIŃSKI Józef, syn *(  ), mieszka w Nysie
WILIŃSKI Zdzisław, syn *(  ) Syberia †Nysa
WILIŃSKI Franciszek, ojciec *1858  †(  ) Syberia

D2

D2
D2, N
D2

D2
D2
D2
D2
D2,N

WÓJTOWICZ Michał *ok. 1916 †(  ) Lublewo, stolarz w Majdanie, przeprowadzał ludzi na
Węgry, areszt. jesienią 1944 i deportowany Kołyma? Po powrocie mieszkał z żoną Marią w Lublewie k. Gdańska.

A

ZAJĄCZKOWSKI Roman, *1906  †1974, leśniczy Ndl. Majdan, zamieszk.
Malmanstal, deport. z rodziną 10.02.1940 r. Wierch Bergamak, 1943 wstąpił do I Dywizji im.
T. Kościuszki, osiadł z rodziną w Nowej Rudzie, następnie w Wołowie.
ZAJĄCZKOWSKA (Vončina) Katarzyna, żona *1913 †2010 Wołów, wróciła 1946 z synem.
ZAJĄCZKOWSKI Aleksander, syn *1936 †(  )

D2

ZAJĄCZKOWSKI Wacław (brat Romana) *(   ) †(  ),  leśniczy Ndl. Majdan, zamieszk. Zubrzyca pow. Turka, nieobecny w dniu deportacji, przyjechał do rodziny  na zesłanie, wstąpił 1942
do Armii Andersa, wrócił do kraju i zamieszk. z rodziną.
ZAJĄCZKOWSKA Bronisława, żona *(  ) †(  ), deport. z dziećmi 10.02.1940 r. Wierch Bergamak, 1946 wróciła z dziećmi, zamieszk. początkowo Nowa Ruda
ZAJĄCZKOWSKA Krystyna, córka *(  )
ZAJĄCZKOWSKI Jerzy, syn *(  )

U

ZAŁASZCZUK Jerzy *1900 †(  ), gajowy Ndl. Majdan, zamieszk. Majdan, deport. z rodziną
10.02.1940 r. Tuligany, wrócił
ZAŁASZCZUK Maria, żona *1906 †(  ), wróciła
ZAŁASZCZUK Bogusław (Bogdan, Jan), syn *1930 †1941 Tuligany
ZAŁASZCZUK Zbigniew, syn *1934 †1941 Tuligany
ZAŁASZCZUK Zdzisław, syn *1932 †1941 Tuligany
ZAŁASZCZUK Józef *1903 †(  ), gajowy Ndl. Majdan, zamieszk. Rybnik?, deport. z rodziną
10.02.1940 r. Wierch Bergamak, wstąpił do I Dywizji im. T. Kościuszki, po wojnie mieszkał
w okolicach Drawska.
ZAŁASZCZUK Aniela, żona *(  ) wróciła z synami 1946
ZAŁASZCZUK Zygmunt, syn *(  )
ZAŁASZCZUK Tadeusz, syn *(  ).
Legenda:
A – aresztowany
D – deportowany, D1 – Bergamak, D2 – Tuligany, D3 – Oziernoje, D4 – Szajtańsk
N – nie wrócił
P – poległ
U – uniknął deportacji
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Krzysztof Lorenz – Wrocław
Jerzy M. Pilecki – Wrocław

H42

Znani Polacy urodzeni w powiecie drohobyckim
Od Redakcji: „Od zawsze” zainteresowany Ziemią Drohobycką red. Marian Kałuski z Australii nadesłał nam oryginalne wykazy sławnych Polaków urodzonych w Borysławiu i Drohobyczu, proponując
tym samym odmienne niż dotychczas ujęcie tematu. Różne podobne wcześniejsze wykazy obejmowały sławnych związanych w rozmaity sposób z Ziemią Drohobycką, wybieranych wg różnych kryteriów
kwalifikacyjnych i z opisami o objętości od jednego do kilkunastu wierszy. Łączna liczba proponowanych
„sławnych” zarejestrowanych w Archiwum Komisji Historycznej SPZD zbliżyła się już do tysiąca. W tej
sytuacji Redakcja skorzystała z propozycji red. Kałuskiego, publikując Jego wykazy w „Biuletynach” nr
18 i 19 oraz planując kolejne ich uzupełnienia. Będzie w nich zapewne co najmniej drugie tyle nazwisk,
nawet zachowując rygorystycznie kryteria przez Niego zastosowane. W dalszej kolejności spróbujemy się
zmierzyć z tematem „sławni, ale nie urodzeni”. Przy tej okazji uświadomiliśmy sobie, że wśród ogólnych
zestawień gubią się reprezentanci „prowincji drohobyckiej”, w której mieszkało wielu Polaków. Ich potomkowie aktualnie stanowią więcej niż połowę czynnych członków SPZD. Prezentowane niżej pierwsze
tego typu zestawienie będziemy też uzupełniać, mamy nadzieję że z pomocą Czytelników.
Specyfika tematu „sławnych z prowincji” zachęca do zastosowania czegoś w rodzaju taryfy ulgowej
w kwalifikowaniu kandydatów (w porównaniu z Borysławiem i Drohobyczem). Osoby urodzone poza
miastami powiatu drohobyckiego miały dużo trudniejszy dostęp do kultury i nauki jako drogi do awansu
społecznego. W tym kontekście matura chłopskiego dziecka ze Śniatynki może być cenniejsza od doktoratu hrabiego Dzieduszyckiego.
Niecały rok temu zwróciliśmy się do Członków Zarządu Głównego SPZD reprezentujących Majdan,
Rychcice, Schodnicę i Słońsko z prośbą o pomoc w rozszerzeniu wykazu, który wówczas obejmował sygnały na temat około 30 osób i miał być drukowany w 19 numerze „Biuletynu”. Spotkał nas nieoczekiwany zawód – poza Majdanem żadnych propozycji nie otrzymaliśmy! Podczas dalszej pracy niedawno
„odkryliśmy w internecie” oparty na podobnych założeniach wykaz znanych Polaków urodzonych w pow.
drohobyckim poza miastami Drohobycz i Borysław (33 nazwiska). Ten spis podpowiedział nam około
10 „nowych sławnych”. W efekcie publikujemy spis z opóźnieniem, ale udało się zarejestrować z różnym
stopniem dokładności 75 osoby (także ich potomków w pierwszym pokoleniu urodzonych już w PRL-u)
z 27 miejscowości, w tym tylko 4 kobiety.
Dobrohostów
SCHNAIDER Zbigniew Marian (1910). Syn  Józefa i Heleny Daszyńskiej, prof. zw. dr inż. nauk
leśnych w Inst. Badawczym Leśnictwa, a następnie na Uniw. Śląskim w Katowicach.
JASIENICA SOLNA
WOYNA Jan Karol (1605–1693 Gdańsk). Tłumacz, wydawca i językoznawca, leksykograf, filolog
i pedagog, wydał  gramatykę polską po łacinie i niemiecku.
KOŁPIEC
GŁĄB Kazimierz (1926–2009). Uczeń „Jagiełły” w Drohobyczu, płk. mgr inż. łączności w Wojskowej Akademii Technicznej, zajmował różne kierownicze stanowiska w jednostkach Sztabu Generalnego WP.
LETNIA
KUCZERA Aleksander (1881–1940 Kijów). Syn Jana i Rozalii Kulik, absolwent gimnazjum w Drohobyczu, prawnik po UJK we Lwowie, sędzia w Samborze, z zamiłowania działacz społeczny i historyk, opublikował w 1931 r. „Wśród Bojków”, a w 1935 r. dwutomową monografię „Samborszczyzna”,
ofiara NKWD  z tzw. „Listy Ukraińskiej”.
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LISZNIA
DADEJ Kazimierz (1886–1940).Syn Władysława i Kazimiery Arzt.  Wybitny lekarz płucny w Zakopanem, działacz społeczny, dyrektor sanatorium dziecięcego od 1920 r., UJ w Krakowie, dr n. med.
1910 r., POW, mjr sł. zdr. rez. w wojsku 1915–1920, 1939–1940, ofiara NKWD (Starobielsk).
MAJDAN
KRZOSEK Anna (1955 Nowa Ruda). Córka Stanisławy Ważny (1929 Majdan) i borysławianina Władysława Korcza (1921 Sambor–2002). Absolwentka polonistyki UWr (1978). Nauczycielka języka polskiego w noworudzkim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych od 1978 r. do emerytury
w 2006 r., w l. 1984–1992 jego dyrektorka. Od 2006 r. członek SPZD, od 2011 r. sekretarz ZG. Zafascynowana ziemią przodków, współorganizatorka licznych wyjazdów do Majdanu, a od 2015 r.
– zjazdów rodu Ważnych. Autorka publikacji poświęconych Majdanowi i jego mieszkańcom [15].
WAŻNY Bogumił (1944). Syn Leona i Marii Müller,  dorastał w Nowej Rudzie, uzyskał dyplom
nauczyciela zawodu (technik mechanik 1965) i podjął pracę w szkole górniczej kop. Nowa Ruda,                   
w 1979 r. zrobił magisterium z pedagogiki na UWr. Od r. 1970 był wicedyrektorem, a od 1974 r.
dyrektorem wspomnianej szkoły, którą przekształcił w Zespół Szkół Zawodowych. Po przejściu
na emeryturę utworzył w 1998 r. prywatną szkołę średnią z uprawnieniami publicznymi, która do
2013 r. wypuściła ponad 1000 absolwentów. Członek Korespondent SPZD.
MEDENICE
BĘDKOWSKi Lesław (1928–2011 Warszawa). Syn Adama i Heleny. Prof. dr hab. inż. WAT,
elektronik, specjalista diagnostyki technicznej, redaktor dwóch tomów wspomnień o Borysławiu.
Wychowany w Schodnicy od 1930 r. [9, 15].
EISENSTEIN (Rothfeld) Leontyna (…–1942). Działaczka społeczna wśród Żydów borysławskich.
GARBICZ Jan (1922–2008). Syn Józefa i Anastazji Komarzańskiej. Uczeń „Jagiełły” w Drohobyczu, żołnierz Armii Polskiej na Wschodzie.  Płk. inż. łączności w Sztabie Generalnym WP,
współzałożyciel Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych przy Szefostwie Wojsk Łączności MON.
HORDT Henryk Stanisław (1906–2003). Do szkół uczęszczał w Stryju, matematyczne studia
wyższe ukończył na Politechnice Lwowskiej, rozpoczynając w 1930 r. pracę w I Gimnazjum we
Lwowie, a w latach 1932–1939 wykładał matematykę w Korpusie Kadetów. W 1943 r. w obawie
przed powtórnym aresztowaniem wyjechał ze Lwowa i zamieszkał w Czudcu k. Rzeszowa, gdzie
po zakończeniu wojny zorganizował gimnazjum i liceum. Od 1948 r. uczył w Liceum Pedagogicznym w Legnicy, a w 1955 r. został kierownikiem Wydziału Studium Nauczycielskiego we Wrocławiu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
LEŚNIAŃSKI Wacław (Trembowla 1886–1956 Gliwice). Syn Jana i Janiny Markowskiej, matura
we Lwowie (1905 r.), inż. chemik 1909 r., doktor nauk technicznych 1914 r., habilitacja i profesura
(1923 r.), współwłaściciel Zakładów Chemicznych „Boruta” w Zgierzu (1931–1939), od 1945 r.
organizator Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierownik Katedry Technologii Organicznej. Wg wspomnień krajanów rodzice pochodzili z Medenic  i do nich wrócili
z Trembowli.
ŁUKASZEWSKA Maria   (1940).   Teoretyk muzyki, pedagog w Zespole Szkół Muzycznych
w Częstochowie, zastępca dyrektora 1980–1998.
OBMIŃSKI Zygmunt (1915–1976 Warszawa). Prof. dr inż. leśnictwa, wybitny ekolog, działacz
ochrony przyrody, zast. dyr. Instytutu Badawczego Leśnictwa (1965–1972).
MODRYCZ
NAHLIK August (1812–1878 Strzyżów). Syn Karola I i Karoliny Lamesan Salins, ksiądz, organizator działań niepodległościowych w Galicji [1].
NAHLIK Juliusz I (1817–1881 Żółkiew). Syn Karola I i Karoliny Lamesan Salins, aptekarz w Żółkwi, komendant Gwardii Narodowej w 1848 r., przez 25 lat zasłużony burmistrz i honorowy obywatel
tego miasta [1].
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NAHLIK Karol I (1773–1830 Modrycz). Zarządca salin drohobyckich, fundator kaplicy na
cmentarzu drohobyckim, dał początek licznej rodzinie patriotów [1].
MONASTERZEC
MONASTERSKI Grzegorz (1866–po 1914). Aktor Teatru Ludowego w Krakowie, 1909 dyrektor
Teatru Ludowego we Lwowie, 1909–1911 kierownik artystyczny Teatru im. A. Fredry w Stanisławowie, w 1913 założyciel stałego Teatru Ludowego „Viribus Unitis” w Przemyślu.
NAHUJOWICE
FRANKO Iwan (1856–1916 Lwów). Syn kowala, absolwent gimnazjum w Drohobyczu, doktorat                         
z  filologii w Wiedniu, działacz społeczny i polityczny, autor wielu książek (dwóch o Borysławiu),
wybitny twórca kultury ukraińskiej [14].
NEUDORF
MAZUR Michał (1932–2012 Poznań). Syn Mikołaja i Marii Soleckiej, mgr historii po Uniw.Poznańskim, autor jedynej w swoim rodzaju monografii wsi: Neudorf-Polminowice. Współżycie narodowości na Ziemi Drohobyckiej, PWN, Warszawa 1998, 215 s.
OPAKA
GONIAK Michał (1937). Zasłużony kapłan archidiecezji lwowskiej w powojennej Polsce (Lubaczów), a następnie diecezji lubaczowsko-zamojskiej, kanonik kapituły lwowskiej (lubaczowskiej).
PODBUŻ
DIETL Józef (1804–1878 Kraków). Syn Edmunda i Anny Kulczyckiej, lekarz, prof. i rektor UJ
w Krakowie, prezydent miasta Krakowa (1866–1874), ojciec zdrojownictwa polskiego, poseł w parlamencie we Lwowie i Wiedniu, planty i ulica w Krakowie jego imienia, tablica pamiątkowa wmurowana w Podbużu w 2013 r. [2].
GRABOWSKI Tadeusz (1906–1974 Oakland USA). Inżynier, major saperów WP, podczas II wś.
bohaterski żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
SCHUTZMAN Lipe (1863–1949 Gdańsk). Przemysłowiec naftowy, burmistrz Borysławia, prezes krajowego Towarzystwa Naftowego i Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie, zesłany w 1940
przez NKWD do Kazachstanu, wrócił do Polski w 1945 r.
WAHL Bernard (1887– ?). Od 1910 r. wybitny przemysłowiec w Borysławiu, znany działacz charytatywny w środowisku żydowskim.
POTOK (Gaje Wyżne)
MICHALSKI Andrzej prof. Uniw. w Krakowie
ROLÓW
WINNICKI-RADZIEWICZ Aleksander (1911–2002 Warszawa). Artysta malarz i grafik po studiach w ASP w Krakowie, działał też w Lublinie i Lwowie, od 1952 r. w Warszawie, prezes Okręgu
Warszawskiego Związku Pol. Art. Plast.
RYBNIK
Gartenberg Mojżesz (1841–1917). Jeden z galicyjskich „baronów naftowych”, bogaty właściciel kopalń ropy w Borysławiu.
RYCHCICE
BURY Stanisław (1906–Toronto Kanada). Pilot chorąży. Dywizjon polski w Wielkiej Brytanii 300 DB.
DUDZIAK Karol (1911–?). Syn Piotra i Rozalii Jach. Absolwent drohobyckiej handlówki, matematyk po UJK we Lwowie, fizyk, pedagog, długoletni zasłużony nauczyciel III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie. Akowiec.
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DZIEDUSZYCKI Maurycy Ignacy (1813–1877 Lwów). Syn Ludwika i Domicelli Bielskiej, hrabia, historyk, publicysta, pseudonim artystyczny „M.I.A. Rychcicki”, uczeń szkoły elementarnej ojców Bazylianów w Drohobyczu,  poseł do Sejmu Galicyjskiego (1876–1877), wicekurator ZN Ossolińskich (1851–1869).
FRANKÓW Piotr (1938 –2013 Gorzów Wlkp.). Syn Pawła i Józefy Kowalskiej,  dr historyk,  nauczyciel historii, wicedyrektor szkół podstawowych w Gorzowie. Współtwórca i dyrektor  Ośrodka
Doskonalenia Zawodowego i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Inicjator nowych Miejsc Pamięci Narodowej
w Gorzowie . W szczególny sposób objął zawodową opieką Ogólnoukraińskie Koordynacyjno-Metodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu. Wielokrotnie odznaczany,
między innymi Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski [8].                                                                                                                
FURTAN Stanisław (1956 Karszówek). Syn Jana  i Janiny Bijak, lekarz med., (1986) AM Wrocław,
chirurgia ogólna i medycyna ratunkowa, doktorat (2016), mieszkaniec Złotoryi.
JACH Marcin (1906–1976 Zabrze). Prowadził po ojcu stolarstwo meblowe w Rychcicach (ostatnio dom nr 628), po wojnie w Zabrzu  mistrz stolarski. Zasłynął jako stolarz artysta, a także snycerz,
dla którego drewno nie miało tajemnic. Pracował dla kilku kościołów, także we Lwowie [12].
KLOC Roman (1940). Matematyk, jeden z głównych działaczy „Solidarności” na Dolnym Śląsku.
MANUGIEWICZ Mikołaj Jan (1754–1834 Warszawa). Duchowny katolicki, kanonik kapituły
warszawskiej i gnieźnieńskiej oraz kolegiaty w Łowiczu, biskup sufragan warszawski, a następnie
biskup sejneński.
NOGA Bronisław (1906–1966 Przemyśl). Harcmistrz, nauczyciel, działacz harcerski, oświatowy
i krajoznawczy przed i po II wojnie, kurier konspiracyjny na Węgrzech, więzień Gestapo.
ŚWIERNIAK Kazimierz Grzegorz (Zielona Góra 1953). Syn rychciczan Józefa i Janiny Dumiak,
bardzo zasłużony i ofiarny opiekun cmentarza w Rychcicach, nawiązał kontakty z wielu rychciczanami, także w drugim i trzecim pokoleniu, mieszkaniec Szczecina, Członek Korespondent SPZD.
TARNOWSKI Jan (1941). Syn Andrzeja i Katarzyny Watral, wielokrotnie odwiedzał już Rychcice,
prezes Oddziału TMLiKPW w Zielonej Górze, organizator pomocy charytatywnej i dydaktycznej
dla Ziemi Drohobyckiej i wycieczek kresowych dla Krajanów [7].
SCHODNICA
BEŁZA Alojzy (1900–1976 Wielopole). Żołnierz Legionów Polskich, 1919–1920 uczestnik wojny
polsko-bolszewickiej, 1943–1944 dowódca placówki AK w Zagórzu k. Sanoka.
FITZKE Andrzej (1940). Syn Władysława i Marii Skórki, matura   w Kowarach (1957), studia matematyczne na UJ (1962), praca w Katedrze Matematyki AGH, doktorat w Instytucie Matematyki
PAN (1973), adiunkt w AGH, wykładał na Uniwersytecie w Kinszasie (Kongo 1975–1991) i AGH
do emerytury [15].
GERŻABEK Jerzy (1903–1939 Kutno). Poeta, radiowiec w Polskim Radiu  Poznań, sekretarz generalny Polskiego Związku Bokserskiego, poległ w kampanii wrześniowej pod Kutnem.
HAC Bronisław (1929). Matura w Wałbrzychu (1950), mgr geologii po Uniw. Wrocł. (1955),
w Przedsiębiorstwie Geologicznym we Wrocławiu dyrektor (1962–1990), dyrektor generalny górniczy II stopnia, uczestnik różnych prac eksportowych do 14 krajów świata, po emeryturze (1990)
nadal udziela się zawodowo. Czynny członek wrocławskiego Koła SPZD [3].
JACHIMOWICZ Marian (1906–1999). Wybitny, oryginalny poeta, eseista, tłumacz poezji węgierskiej, związany z Borysławiem i później z Wałbrzychem [4].
KURKIEWICZ Roman (1905–1972 Warszawa). Publicysta, popularyzator techniki i nauk matematyczno-fizycznych, redaktor czasopism specjalistycznych i podręczników z dziedziny fizyki.
ODRZYWOLSKI Tadeusz (1895–po 1939). Ekonomista, działacz gospodarczy, do 1939 r. sekretarz Towarzystwa Naftowego „Galicja” w Borysławiu.
PAPIERKOWSKI Zdzisław Jan (1903–1980 Lublin). Prawnik, specjalista prawa karnego, od
1937 r. profesor KUL.
RYBOTYCKI Jan (1931). Syn Karola i Karoliny Beck, mgr geografii (Poznań), nauczyciel i dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze, publikował prace o historii  tego miasta, od 2001 r. we
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Wrocławiu, w Zarządzie Głównym SPZD: Sekretarz (2002–2005), Prezes (2005–2011) i nadal Członek z wyboru,  Redaktor Naczelny Biul. SPZD (Nr 1–10), historyk Schodnicy – kilka publikacji [15].
RYBOTYCKI Wacław (1945–2006 Kraków). Syn Bolesława i Józefy Bomby, urodzony w transporcie ze Schodnicy do Wałbrzycha, od 1952 r. do matury w Bieczu, studia na Wydziale Architektury
Wnętrz ASP Kraków (dyplom z wyróżnieniem  w 1970 r.), tamże adiunkt do 2006 r. [10, 15].

STUPNICA
STUPNICKI Stefan Jarosław (1895–1943 Drohobycz). Syn Władysława h. Sas i Klementyny
Dmochowskiej, mąż  Adeli Marii Polańskiej, ojciec Ireny Marii (Unty) ur. w 1926 r. W jesieni
1922 r. pojawił się w Drohobyczu jako nauczyciel biologii w Gimnazjum „Jagiełły”, prawdopodobnie po studiach we Lwowie. Jego życiową pasją było malowanie. Ofiara Niemców [13].

SŁOŃSKO
OSTROWSKI Tadeusz (1956 Nowe Miasteczko). Syn Bronisława (Gaje Wyżne 1929–1992) i Genowefy Pruskiej (1929–1992), oficer  i działacz pożarnictwa, założyciel i przewodniczący Terenowego Koła SPZD w Nowym Miasteczku (od 2007). Członek ZG SPZD, miłośnik historii, zgromadził
bogaty zbiór pamiątek, opracował ponad 18 tysięcy  kart rodowodowych Krajanów, zorganizował
I Zjazd Krajanów (2002 r. Urzuty, Wielki Zjazd Rodu ze Słońska, ok. 400 osób) oraz 9 pielgrzymek
kresowych po 1991 r.

ŚNIATYNKA
TARNOWSKI Stanisław (1838–1909). Hrabia, syn Waleriana, po którym odziedziczył dworek
w Śniatynce, miał ambicje artystyczne i chętnie gościł różnych artystów. Był serdecznym przyjacielem Artura Grottgera (1837–1867), który w Śniatynce namalował wiele obrazów, w tym początek cyklu „Lituania”, 36 prac z motywami Drohobycza i okolic [11].

SOLEC
NIEMENTOWSKI Jerzy Bogusław (1889–1918 Jaworów). Syn Jana nauczyciela i Julii Schneider
– poetki ukraińskiej znanej pod pseudonimem Ulana Krawczenko, absolwent gimn. drohobyckiego
z 1907 r., obiecujący poeta i malarz, zginął w szeregach milicji obywatelskiej w wojnie z  Ukraińcami.
STARA WIEŚ
MINIACH Władysław (1920–2003 Warszawa). Płk. pilot, w wojsku od 1944 r., długoletni dowódca 36. Specjalnego Pułku Lotniczego w Warszawie, Kawaler Krzyża Komandorskiego Polonia
Restituta.
STEBNIK
BOROŃ (Balcar) Anna (1930). Córka Emila Balcara (1903–1999), mechanika w kopalni soli
potasowych w Stebniku i Emilii, matura w Wałbrzychu (1949), Akademia Medyczna Wrocław
(1954), doktorat (1964), habilitacja (1972), prof. nadzw. (1982), specjalista nefrologii i pediatrii,
od 1975 r. w Bydgoszczy, m.in. Kierownik Kliniki Chorób Dzieci i Dziekan Wydz. Lekarskiego,
autorka ok. 100 prac i publikacji krajowych i zagranicznych.  
KLEEBERG Emil (1848–1908). Powstaniec 1863 r., gen. austriacki, ojciec Franciszka i Juliusza,
generałów II RP.
LEO Juliusz (1861–Kraków 1918).  Prawnik, prof. UJ, poseł w Parlamentach Galicyjskim i Wiedeńskim, pierwszy przewodniczący Naczelnego Komitetu Narodowego, współinicjator powstania Legionów Polskich, Prezydent Krakowa 1914–1918. Ma w Krakowie swoją ulicę [2].
MOŚCIŃSKI (Lodzia-Mościński) Gerard Julian (1903-1977 Kraków). Syn Jana i Marii Galasiewicz, prawnik, kapitan piechoty WP, ranny w obronie Lwowa 1918 r. i w 1939 r., w organizacji
NIE  (1941–1948), wyrok 15 lat w 1949 r., zwolniony w 1955 r.
MŰLLER Maurycy (1880– po 1939). Inżynier górnik, do 1939 dyrektor naczelny żupy solnej
w Bochni.
ROKICKI Władysław Stanisław (1942–2002 Kraków). Syn Stanisława i Heleny, od dzieciństwa
w Krakowie, studia medyczne z wyróżnieniem (1965), doktorat 1967, specjalizacja pediatrii klinicznej, habilitacja 1983, prof. nauk med. 1993, prof. zwycz. 2000, 260 prac naukowych po habilitacji, w Bytomiu od 1975 r., w Katowicach od 1986 r. i tam pochowany.
RUTKOWICZ Stanisław Jan (1922–1977). Abs. gimn. „Jagiełły” w Drohobyczu, wybitny ichtiolog po Uniw. Jag. w Krakowie, doc. dr hab. w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni, autor licznych publikacji i prac.
SCHNAIDER (Sznajder, Schneider) Józef (1874–1959 Żywiec). Syn   Franciszka, właściciela
Stebnika, leśnik, etnograf, entomolog, pionier narciarstwa, pracował na terenach Wschodniego
Podkarpacia, m.in. w pow. drohobyckim (1907–1932) w Dobrohostowie i Kruhelnicy, dużo publikował.
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TRUSKAWIEC
DĘBSKI Eugeniusz (1952). Pisarz fantastyczny, prezes oddziału wrocławskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
DŁUGOŁĘCKI Marian (1911–1987). Kapitan dypl. piechoty Wojska Polskiego, oficer wywiadu.
JAROSZ Rajmund (1935 Modrycz–Kraków). Syn Romana i Jadwigi Dunin-Markiewicz. Aktor teatralny i filmowy, związany z Teatrem Starym w Krakowie i Piwnicą pod Baranami.
KOPALKO Zbigniew ( 1909–1996 Warszawa).  Reżyser radiowy i teatralny, 1931–1939 spiker Polskiego Radia w Wilnie, po wojnie jeden z najwybitniejszych reżyserów  Teatru Polskiego Radia w Warszawie, laureat Prix Italia.
MAKSYMOWICZ Witold (1886–1972 USA). Inżynier architekt, literat, do 1939 r. właściciel biura
architektonicznego w Wilnie, uczestnik Powstania Warszawskiego, po wojnie wykładowca w Technical College w Londynie, od 1951 r. w USA.
PELCZAR Kazimierz (1894–1943 Ponary k. Wilna).   Lekarz onkolog, prof. Uniw. St. Batorego
w Wilnie, lekarz Dywizji Syberyjskiej 1918–1920, autor 85 prac z różnych dziedzin medycyny, założyciel pierwszego w Polsce centrum  onkologii w Wilnie (istniejącego do dziś). Ofiara Niemców.
SAGAN Jarosław Jan (1903–1979). Syn Andrzeja i Olgi Hartwig. Kustosz Muzeum Regionalnego na
Pomiarkach w Truskawcu. Por. 2 Korpusu WP na Bliskim Wschodzie, zgromadził tam kilka tysięcy
eksponatów, które trafiły do muzeów w Polsce, m. in. w Krakowie. Długoletni pracownik Muzeum Archeologicznego Krakowie. W 1973 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
SAGAN Marek (1906–1949 Wałbrzych). Syn Andrzeja i Olgi Hartwig. Bardzo niskiego wzrostu po
chorobie Heinego-Medina, absolwent biologii na UJ w Krakowie, kustosz Regionalnego Muzeum na
Pomiarkach w Truskawcu, pierwszy kustosz Muzeum Miejskiego w Wałbrzychu, przechował i uratował trzy żydowskie dziewczyny, które po jego śmierci ufundowały mu pomnik w Wałbrzychu.
SZWANDA (SCHWANDA) Emil (1864–1946 Sanok). Oficer 77 Pułku Piechoty Austro-Węgier,
od 1919 pułkownik WP, artysta malarz, dyrektor sanatorium w Truskawcu w latach 20.
WACOWICE
SAHAJ Tadeusz (1929–2012 Strzelin). Syn Józefa i Marii Pelzer, absolwent drohobyckiej handlówki 1944 r. Studiował geografię na Uniwersytecie Wrocławskim, był nauczycielem gimnazjalnym. Członek Korespondent SPZD.
ZIELONKA Bonifacy (1899–1975 Toruń). Brat Jakuba, uczeń gimn. „Jagiełły” w Drohobyczu,
po studiach na Uniw. Mikołaja Kopernika w Toruniu był tam wykładowcą i uzyskał doktorat
w wieku 68 lat w zakresie prehistorii, pracując jako nauczyciel historii [5].
ZIELONKA Jakub (1901–1964 USA). Brat Bonifacego, maturzysta gimn. „Jagiełły” w Drohobyczu, ciężko ranny w wojnie z bolszewikami w 1920 r., wystąpił z seminarium duchownego,
wiążąc się z Polskim Narodowym Kościołem Katolickim i jako jego kapłan wyjechał do USA [6].
WRÓBLEWICE
TARNOWSKI Władysław hr. herbu Leliwa ps. Ernest Buława (1836–1878 w podróży morskiej
do San Francisco). Syn Waleriana i Ernestyny, poeta, dramaturg, tłumacz, podróżnik, pianista
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i kompozytor, przyjaciel Fr. Liszta, zasłużony działacz patriotyczny i kulturalny, wydawca Archiwum
Wróblewieckiego, właściciel Wróblewic i Śniatynki, które jako bezdzietny zapisał bratankowi Janowi
Kantemu zamordowanemu przez NKWD w 1940 r.
Literatura uzupełniająca:
[1] Nahlikowie i cmentarz drohobycki, Ziem.Drohob. nr 14 (2001) ss. 2–11; nr 15 (2002) ss. 7–10.
[2] Zagłębie Prezydenckie dla Krakowa, Ziem.Drohob. nr 17–18 (2004) ss. 84–85.
[3] Schodniczanin o nieprzeciętnych dokonaniach zawodowych, Biul.SPZD nr 13 (2014) ss. 48–50.
[4] Sztygar „Borysławsko-wałbrzyskiego” zagłębia poetyckiego, Ziem. Drohob. nr 9 (1996) ss. 2–5;
Marian Jachimowicz 1906–1999, Biul. SPZD nr 4 (2009) ss. 27–30.
[5] Naukowa pasja, Biul. SPZD nr 19 (2016) ss. 57–61.
[6] Życie chłopów w Wacowicach przed I wś., Biul. SPZD nr 18 (2016) ss. 89–94.
[7] Do Lwowa, Rychcic i Drohobycza, Biul. SPZD nr 19 (2016) ss. 91–92.
[8] Piotr Franków 1938–2013, Biul. SPZD nr 12–13 (2013) s. 221.
[9] Wspomnienie o prof. Lesławie Będkowskim, Biul. SPZD nr 8 (2011) ss. 85-93.
[10] Wacław Rybotycki [Wspomnienie], Biul. SPZD nr 9 (2011) ss. 110–112.
[11] Malarz ze Śniatynki, ss.155–162 w: Mścisław Mściwujewski, Z dziejów Drohobycza Cz.II,
   Drohobycz 1939, 205 s.
[12] Stolarz artysta z Rychcic, Ziem. Drohob. nr 19–20 (2007) ss. 96–98.
[13] Rusin, który uczył kochać polską przyrodę, Biul.SPZD nr 14 (2014) ss. 25–43.
[14] Iwan Franko i jego „Mojżesz”, Ziem.Drohob. nr 8 (1995) ss. 42–43.
[15] Schodnica–Majdan–Urycz w zachowanych źródłach i okruchach wspomnień, Red. Jan Rybotycki,
Wrocław 2013 SPZD, s. 318.
Indeks nazwisk:
BEŁZA Alojzy – Schodnica
BĘDKOWSKi Lesław – Medenice
BOROŃ (Balcar) Anna – Stebnik
BURY Stanisław – Rychcice
DADEJ Kazimierz – Lisznia
DĘBSKI  Eugeniusz – Truskawiec
DIETL Józef – Podbuż
DŁUGOŁĘCKI Marian – Truskawiec
DUDZIAK Karol – Rychcice
DZIEDUSZYCKI Maurycy Ignacy – Rychcice
EISENSTEIN (Rothfeld) Leontyna – Medenice
FITZKE Andrzej – Schodnica
FRANKO Iwan – Nahujowice
FRANKÓW Piotr – Rychcice
FURTAN Stanisław – Rychcice
GARBICZ Jan – Medenice
GARTENBERG Mojżesz – Rybnik
GERŻABEK  Jerzy – Schodnica
GŁĄB Kazimierz – Kołpiec
GONIAK Michał – Opaka
GRABOWSKI Tadeusz – Podbuż
HAC Bronisław – Schodnica
HORDT Henryk Stanisław – Medenice
JACH Marcin – Rychcice
JACHIMOWICZ Marian – Schodnica
Dokończenie na str. 63.
62

JAROSZ Rajmund – Truskawiec
KLEEBERG Emil – Stebnik
KLOC Roman – Rychcice
KOPALKO Zbigniew – Truskawiec
KRZOSEK Anna – Majdan
KUCZERA Aleksander – Letnia
KURKIEWICZ Roman – Schodnica
LEO Juliusz – Stebnik
LEŚNIAŃSKI Wacław – Medenice
ŁUKASZEWSKA Maria – Medenice
MAKSYMOWICZ Witold – Truskawiec
MANUGIEWICZ Mikołaj Jan – Rychcice
MAZUR Michał – Neudorf
MICHALSKI Andrzej – Potok (Gaje Wyżne)
MINIACH  Władysław – Stara Wieś
MONASTERSKI Grzegorz – Monasterzec
MOŚCIŃSKI  (Lodzia-Mościński) Gerard Julian – Stebnik
MŰLLER Maurycy – Stebnik
NAHLIK August – Modrycz
NAHLIK Juliusz I – Modrycz
NAHLIK Karol I – Modrycz
NIEMENTOWSKI Jerzy Bogusław – Solec
NOGA Bronisław – Rychcice
OBMIŃSKI Zygmunt – Medenice
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Marek  Ehrenpreis (1869–1951)1

H34

Drohobycka „pracownia” Liliena
Od Redakcji: W Biuletynie SPZD nr 19/2016 na ss. 32–37 zamieściliśmy artykuł „Nieznany (?) szkic
o Lilienie ” napisany przez Brunona Schulza, młodszego od tego artysty o 18 lat. Uzupełnieniem treści
szkicu może być poniższy fragment listu opublikowanego w „Roczniku Żydowskim” 1902, ss. 160–170,
opisujący ubogi domek przy ul. Żupnej w Drohobyczu.
„JUDA”
(List do Efraima Mojżesza Liliena) Sofia, w listopadzie 1901.

Kochany Panie!
Przed kilku dniami z radością i rozczuleniem wczytywałem się i wpatrywałem w Twoją wspaniałą
K s i ę g ę ż y d o w s k ą, z której tryska tyle nadziei i wiary w dobrą przyszłość. Efraim Mojżesz
Lilien! Czy pamiętasz jeszcze ów piękny wieczór letni, będzie temu już ośm lat, któryśmy razem
w Drohobyczu spędzili. Miałeś wówczas 20 lat, temperament młodzieńczy, gwałtowny, absolutny,
a Twoją pierś wydymały dziwne myśli i nie określone dążenia. Byłeś już wtedy malarzem. Z nieco
śmieszną, ale dobroduszną próżnością okazywałeś mi skarby Twojej – sit venia verbo – Pracowni!
Królowałeś tam w najbrudniejszej i najmniej estetycznej uliczce Twego brudnego i nieestetycznego
miasta rodzinnego. Przeszliśmy warsztat tokarski Twego ojca, którego przedstawiłeś mi wówczas
z przymieszką demokratycznej deklamacji i weszliśmy do Twojej „pracowni”, lichej budy bez światła – w której, przez nadmiar artystycznego nieporządku, chaotycznie porozrzucałeś pendzle [sic!],
paletę i kawałki płótna. „Atelier golusowe”, ta pracownia bezdomnego artysty, żywo mi stoi przed
oczyma. Widzę jeszcze siwobrodego talmudystę, podobno jednego z Twoich przodków, jednego
z tych, którzy patrzą  na nas z Twych rysunków Paschy; czarnooką Żydóweczkę, jeśli się nie mylę,
nie bardzo ubraną, spokrewnioną widocznie z „królową Sabbat” Twego dzieła; obok szkice, studia,
motywy ornamentacyjne z synagogi, które napotykamy tak często (czy nie nazbyt często!) w Twym
dziele obecnym. […]
Dr Marek Ehrenpreis
  
1 Ehrenpreis Markus (Mordechaj) był synem lwowskiego drukarza wydającego książki hebrajskie, działacz syjonistyczny, pisarz
hebrajski, od 1914 nacz. rabin Szwecji (Red.)

dokończenie ze str. 62.
ODRZYWOLSKI Tadeusz – Schodnica
OSTROWSKI Tadeusz – Słońsko
PAPIERKOWSKI Zdzisław Jan – Schodnica
PELCZAR Kazimierz – Truskawiec
ROKICKI Władysław Stanisław – Stebnik
RYBOTYCKI Jan – Schodnica
RYBOTYCKI Wacław – Schodnica
RUTKOWICZ Stanisław Jan – Stebnik
SAGAN Jarosław – Truskawiec
SAGAN Marek – Truskawiec
SAHAJ Tadeusz – Wacowice
SCHNAIDER (Sznajder, Schneider) Józef –
Stebnik
SCHNAIDER Zbigniew Marian – Dobrohostów

SCHUTZMAN Lipe – Podbuż
STUPNICKI Stefan Jarosław – Stupnica
SZWANDA (SCHWANDA) Emil – Truskawiec
ŚWIERNIAK Kazimierz Grzegorz – Rychcice
TARNOWSKI Jan – Rychcice
TARNOWSKI Stanisław – Śniatynka
TARNOWSKI Władysław – Wróblowice
WAHL Bernard – Podbuż
WAŻNY Bogumił – Majdan
WINNICKI-RADZIEWICZ Aleksander – Rolów
WOJNA Jan Karol – Jasienica Solna
ZIELONKA Bonifacy – Wacowice
ZIELONKA Jakub – Wacowice                          
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H75

Pasterz i świadek – ks. Władysław Findysz1
Od Redakcji: Władysław urodził się 13.12.1907 r. w wielodzietnej chłopskiej rodzinie Apolonii i Stanisława Findyszów w Krościenku Niżnym. Edukację elementarną rozpoczął w 1913 r. w szkole ludowej
prowadzonej przez siostry felicjanki w rodzinnej miejscowości. Dalszą naukę uzupełniał w krośnieńskiej
Państwowej Szkole Realnej przekształconej w 1921 r. w Gimnazjum. Edukację gimnazjalną ukończył egzaminem maturalnym w 1927 r., po którym wybrał drogę powołania kapłańskiego, rozpoczynając pięcioletnie studia w przemyskim Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie z rąk bp. A. Nowaka otrzymał
w katedrze przemyskiej 19.06.1932 r. Kolejnymi miejscami pracy duszpasterskiej ks. Władysława Findysza
były: Borysław, Drohobycz, Strzyżów, Jasło, Żmigród Nowy. W 1963 r. został oskarżony o „zmuszanie do
praktyk religijnych”, aresztowany i skazany na 2,5 roku więzienia, karę odbywał w Centralnym Więzieniu
w Krakowie. Postępująca ciężka choroba, nasilająca się w więzieniu, spowodowała uchylenie aresztu przez
Sąd Najwyższy 29.02.1964 r. Zmarł w Nowym Żmigrodzie 21.08.1964 r. w opinii świętości.
Aktem beatyfikacji Kościół uroczyście potwierdził, że ks. Władysław Findysz zaliczył pozytywnie egzamin z życia i chrześcijaństwa. Spełniły się dzięki temu modlitwy i marzenia wielu jego wychowanków
i parafian, którzy pragnęli ujrzeć go w chwale ołtarzy. Uroczystość beatyfikacyjna wyznaczona została na
dzień 24 kwietnia 2005 r.
Wikariusz w Borysławiu
ładza duchowna pierwsze zadanie przydzieliła mu od 1.08.1932 r. – został wikariuszem w parafii pw. św. Barbary w Borysławiu (Wolance). Parafia ta położona była w południowo-wschodniej części diecezji przemyskiej, w odległości ok. 75 km od Przemyśla. Była ona stosunkowo młodą
jednostką administracyjną powstałą dopiero 25.09.1928 r. Wcześniej, przez wiele stuleci, jej terytorium wchodziło w skład parafii łacińskiej w Drohobyczu. Proces jej usamodzielniania rozpoczął się
pod koniec XIX w., kiedy Borysław stał się dużym ośrodkiem wydobycia ropy naftowej, co pociągnęło
za sobą rozwój miasta i wzrost liczby jego mieszkańców. W następstwie tego w 1890 r. władze kościelne ustanowiły w Borysławiu filię parafii Drohobycz, którą później 1.01.1920 r. podniosły najpierw do
rangi ekspozytury parafialnej. Mimo krótkiej historii parafia borysławska należała do największych
w diecezji przemyskiej. W 1932 r. liczyła ok. 17081 wiernych, nadto 10549 grekokatolików, 10743 Żydów oraz 257 osób innych wyznań lub bezwyznaniowców. Liczba mieszkańców  stale wzrastała i tak
w 1935 r. było już 20582 łacinników, 12900 grekokatolików, 12342 Żydów oraz 437 innowierców.
Dodatkowe problemy wynikały ze znacznej rozległości terytorialnej parafii. Obejmowała ona swym
zasięgiem nie  tylko tzw. Wielki Borysław złożony z dzielnic: Borysław, Tustanowice, Wolanka, Mraźnica, ale także kilka okolicznych wsi: Bania Kotowska, Horodyszcze, Hubicze i Popiele. W latach
trzydziestych XX w. wybudowano dwa kościoły filialne, w Mraźnicy (poświęcony w 1934 r.) i w Hubiczach (poświęcony w 1936 r.). Parafia Borysław była więc wielką, zróżnicowaną narodowościowo
i wyznaniowo   oraz posiadającą wybitnie robotniczy charakter placówką duszpasterską. Stanowiła
wielkie wyzwanie dla młodego księdza. Realizację rozlicznych zadań ułatwiały mu dobre relacje z proboszczem ks. Andrzejem Osikowiczem, wzorowym, energicznym i bardzo gorliwym duszpasterzem.
Można rzec, że ks. Findysz uczył się praktycznego duszpasterstwa w dobrej szkole. Dobrze układały się
również relacje z pozostałymi duszpasterzami, tak z drugim wikariuszem, które to stanowisko kolejno
piastowali dwaj jego rodacy z ziemi krośnieńskiej, ks. Józef Miezin, pochodzący z Krosna (1932/33)
i ks. Andrzej Moskal, jak z księżmi katechetami: ks. Józefem Dąbrowskim, ks. Franciszkiem Markiewiczem, ks. Michałem Wawro, ks. Antonim Szynalem i ks. Stanisławem Sołtysikiem i ks. Józefem
Miezinem (katecheta od 1933 r.).
Duszpasterz w parafii Drohobycz

W

1 Publikujemy dwa fragmenty z  książki: „Pasterz i świadek. Droga do chwały ołtarzy ks. Władysława Findysza”, Ks. Andrzej
Motyka, Wyższe Seminarium Duchowne Rzeszów 2005 s. 126. (Red.).
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Skierowanie do pracy wikariuszowskiej w parafii Drohobycz   nastąpiło 17.09.1935 r. Nowa placówka położona była w tym samym dekanacie co pierwsza, oddalona od niej o ok. 9 km. Ówczesny
Drohobycz liczący ponad trzydzieści tysięcy mieszkańców był miastem wielonarodowym, w którym
Polacy wyznania rzymskokatolickiego stanowili mniejszość. Nowa placówka ks. Findysza, podobnie
jak poprzednia,  stanowiła dlań wielkie wyzwanie duszpasterskie. Na jej terenie w 1935 r. mieszkały
też,  obok ok.13 tys. wiernych, inne grupy wyznaniowe, m.in. grekokatolicy – ponad 28 tys. oraz Żydzi – ok. 4,5 tys. Zasięgiem terytorialnym obejmowała miasto Drohobycz oraz 9 okolicznych wiosek:
Dereżyce, Dereżycki Monaster, Jasienicę Solną, Lisznię, Liszniański Manaster, Modrycz, Raniowice,
Solec i Uniatycze. Tak wielka parafia posiadała dużą liczbę różnego rodzaju placówek edukacyjnych.
Było ich łącznie 23, w tym trzy gimnazja, seminarium pedagogiczne, średnia szkoła elektrotechniczna, średnia szkoła kupiecka, żeńska szkoła przemysłowa, dwie wieczorowe szkoły przemysłowe oraz
czternaście szkół powszechnych (sześć  miejskich i osiem wiejskich). Jego bezpośrednim przełożonym
był proboszcz drohobycki, były profesor teologii przemyskiego Seminarium – ks. dr Kazimierz Kotula.
Ks. Findysz podjął z zapałem nowe wyzwanie duszpasterskie. Na jego gorliwej pracy cieniem położył
się konflikt z proboszczem, który zdominował ostatnie miesiące jego pobytu w parafii. Zrodził się on
na bazie kilku nieporozumień pomiędzy tymi kapłanami, do jakich doszło pod koniec 1936 r. Wynikły
one z gorliwości ks. Findysza, który upomniał krewniaków swego proboszcza, naruszających przepisy
kościelne. Ks. Kotula zareagował bardzo ambicjonalnie i już w styczniu 1937 r. wniósł do Kurii w Przemyślu prośbę o przeniesienie ks. Findysza na inną parafię. Choć przesłuchania zainteresowanych nie
potwierdziły zarzutu nieposłuszeństwa, to jednak z uwagi na wzajemne uprzedzenia, mogące ujemnie
wpływać na dalszą współpracę obu duszpasterzy, władza duchowna z dniem 1.08. 1937 r. skierowała
ks. Findysza na nową placówkę do Strzyżowa.                                                                                               
H13

Darowizna lub 1% na pomoc Ziemi Drohobyckiej

Z

arząd Główny Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej 13.12.2014 r. podjął
uchwałę o powołaniu na okres 3 lat Wieczystego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Drohobyckiej i ustalił jego cele.
Środki finansowe gromadzone są dwojako: w postaci wpłat dokonywanych przez Darczyńców oraz wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na konto naszej partnerskiej organizacji, tj. Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika ze wskazaniem: Fundusz
Wieczysty Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej. Do dysponowania środkami
gromadzonymi na Funduszu Wieczystym powołano  Kapitułę Funduszu.
Początek roku 2017 to okres rozliczeń podatku za 2016 r. z Urzędem Skarbowym
(30.04.2017 r.). Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie darowizny lub 1%
podatku na działalność związaną m. in. z organizacją wypoczynku i nauki młodzieży
kresowej w Polsce, finansowanie renowacji i rozwoju polskiej spuścizny kulturalnej na
Ziemi Drohobyckiej. Aby to uczynić, należy:
• dokonać wpłaty dowolnej kwoty (darowizna) na konto FLMŚ 57-516 Wójtowice, ul.
Górna 19,   nr konta: 80 1090 2297 0000 0005 8800 8801 ze wskazaniem: „Fundusz
Wieczysty Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej” (umożliwia to odliczenie
tych kwot od podstawy opodatkowania Darczyńcy w danym roku) lub
• w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego PIT wpisać nazwę naszej partnerskiej organizacji: Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika nr KRS 0000063627 oraz
wyliczoną kwotę 1% podatku z jednoczesnym wskazaniem „Fundusz Wieczysty Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej”.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Zarząd Główny SPZD
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Krzysztof Lorenz – Wrocław

H60

Piękna kuzynka Brunona Schulza
Od Redakcji: Do historii pięknej drohobyczanki wracamy po
15 latach od zamieszczenia w „Ziemi Drohobyckiej”1 tekstu
ballady J. Jurandota wraz z opisem znanych wówczas faktów.
Wydana ostatnio2 książka o kobietach związanych w różny
sposób z Brunonem Schulzem podaje szereg nowych informacji o tej interesującej kobiecie.

J

udit Jeanette Suchestow   ur. 1.02.1902 r. w dzielnicy
Lwowa Zniesieniu. Ojcem był tokarz Jonasz Suchestow,
matką Klara (Marianna Chaja) Kranz, córka Abrahama
Steinbacha i Fajgi Kranz. Późniejszy mąż Judit Benjamin
Suchestow ur. w Podbużu k. Drohobycza jest blisko spokrewniony z jej ojcem Jonaszem. Judit ma dwóch braci:
Gustawa ur. we Lwowie 13.03.1900 r. oraz Emanuela ur. we
Lwowie w 1906 r. Dzieciństwo i lata młodzieńcze spędza
Jeanette z rodzicami i braćmi we Frankfurcie n. Odrą, gdzie
otrzymuje staranne wykształcenie – biegle włada językiem
niemieckim oraz francuskim, gra na fortepianie i pięknie
śpiewa.
W r. 1927 52- letni nafciarz, właściciel willi przy ul. Liszniańskiej 14 Benjamin Suchestow,  od 9 lat wdowiec, prosi
o rękę i poślubia młodszą o 27 lat swoją sekretarkę Jeanette. W 1928 r. przychodzi na świat ich jedyny syn Emanuel
zwany pieszczotliwie Edziem. Mąż, zakochany bez pamięci,
kupuje swojej drugiej żonie drogie stroje i futra. Na wszyst1. Jeanette Suchestow. Zdj. z książki
kich znanych zdjęciach Jeanette prezentuje się niezwykle ele„Kobiety i Schulz” Anna Kaszuba-Dębska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2016. gancko i tak ubraną, według najnowszych kanonów mody
paryskiej, podziwiała drohobycka ulica.
Po siedmiu latach małżeństwa następuje kryzys zakończony rozstaniem i piękna Jeanette wyjeżdża
z synem do Krakowa. Były mąż dba nadal o żonę i syna, utrzymuje stały kontakt i ustanawia pokaźny
fundusz alimentacyjny pozwalający im na wyjazdy do europejskich kurortów. W 1937 r. w czasie wakacji
w Bad Gastein k. Salzburga  Jeanette poznaje księcia Michała Radziwiłła starszego od niej o 32 lata. Przyjaciele księcia i rodzina nazywali go „Rudym” ze względu na płomienną brodę i włosy. Uważany był on
przez współczesnych za jednego z większych skandalistów i ekscentryków w II Rzeczpospolitej.
Michał Radziwiłł, pan pałacu w Antoninie k. Ostrowa Wlkp., miał zawsze słabość do pięknych kobiet3,
będąc uczestnikiem głośnych skandali małżeńskich. Rodzina księcia od młodych lat uważała go za zakałę rodu, gdyż  prowadził  życie niegodne księcia ordynata. Pierwszy raz na ślubnym kobiercu stanął
w 1898 r. z córką rosyjskiego milionera Mikołaja Dymitrowicza de Bernardaky Marią, znaną śpiewaczką
opery paryskiej. Ze związku tego rodzi się dwoje dzieci, ale księcia nudzi życie rodzinne i porzuca swoją
rodzinę. Bogatą, piękną Marię opisuje w książce W poszukiwaniu straconego czasu zakochany w niej
Marcel Proust. Po kilkuletniej separacji Maria decyduje się na rozwód, który uzyskuje w 1914 r.
Książę szybko znajduje nową żonę, hiszpańską arystokratkę Marię Henriettę Martinez de Medinilla, markizę de Santa-Susana de la Esperanza, ale i tym razem małżeństwo to jest nieudane. Kolejną
1 „O księciu i jednej starozakonnej” Jerzy Jurandot, Ziem. Drohob., nr 16 (2002) ss. 85–87.
2 „Jeanette Suchestow”, Rozdz. 3, ss. 79–119  w „Kobiety i Schulz”,  Anna Kaszuba-Dębska, słowo/obraz terytoria, 2016 Gdańsk, 350 s.
3 „Książę Michał Radziwiłł Rudy 1870-1955. Kobiety „antonińskiego maharadży”, Dariusz J. Peśla. Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin” Ostrów Wlkp.
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„ofiarą” księcia będzie pielęgniarka księcia Kentu, Angielka Mary Atkinson, która po rozstaniu
z księciem popełniła samobójstwo w 1937 r.  
Odkąd w dziewiętnastowiecznym drewnianym
pałacu w Antoninie zamieszkała Jeanette, książę
organizował dla miejscowej kaliskiej elity polowania, przyjęcia i bale. Zgolił nawet brodę dla swojej  
ukochanej, co odmłodziło go i zmieniło nie do
poznania. Podczas związku księcia Michała z Jeanette  obracała się ona w sferach elity politycznej
II  Rzeczpospolitej, uczestnicząc w polowaniach
w Puszczy  Białowieskiej. Na wykonanym w tym
czasie zdjęciu J. Suchestow stoi w stroju myśliwskim między Hermanem Göringiem (druga osoba w Rzeszy po Hitlerze) a księciem Michałem,
otoczona znanymi  osobami z całego świata. Podczas pobytu romantycznej pary w Monte Carlo
wiosną 1938 r. otrzymała ona propozycję objęcia
2. Michał Radziwił „Rudy” z J. Suchestow
głównych ról w filmie w wersji angielskiej i fran- w Monte Carlo. Zdj. Narodowe Archiwum Cyfrowe.
cuskiej i scenariuszu osnutym na tle ich historii.
Projekt nakręcenia tego filmu budził spore zainteresowanie w kołach towarzyskich. Książę miał przyjąć propozycję, będąc w konflikcie ze swoją arystokratyczną rodziną, która starała się o jego ubezwłasnowolnienie. Jeanette marzyła o karierze filmowej i nawet wyjechała na kilka dni do Paryża celem
omówienia szczegółów.
Do ekranizacji nie dochodzi, problemy z uzyskaniem ślubu, poważne kłopoty finansowe księcia oraz
nieoczekiwane związanie się z jugosłowiańską księżną Dragą doprowadzają do rozstania. Związek
kończy się po wyczerpaniu się zapasów finansowych pięknej drohobyczanki. Książę pociesza się wdową po australijskim handlarzu diamentami, leciwą angielską damą Harriet Stewart Dawson i przenosi
z Paryża do Londynu. Porzucona  Jeanette wytacza w styczniu 1939 r. przed  sądem londyńskim w Caxton Hall proces przeciwko księciu o złamanie obietnicy małżeńskiej i realizację darowizny w wysokości pół miliona złotych. Przeciągający się proces kończy się porażką Suchestow,  która wraca do
Drohobycza, planując karierę artystyczną. Pierwszy koncert śpiewaczki planowany w Warszawie na
październik 1939 r. ze względu na wybuch wojny nie dochodzi do skutku. Bolszewicy zabierają Suchestowom wszystko, ale atrakcyjna wciąż Jeanette wiąże się z jednym z nich, co skutkuje pozostawieniem
rodziny w Drohobyczu.
Po powtórnym wkroczeniu Niemców do Drohobycza w 1941 r. Jeanette zaczęła pracę dla Niemców
jako tłumaczka i sekretarka m. in. dyrektora rafinerii Hoechtsmanna, mieszkając z rodziną w getcie.
Tam zmarł na raka gardła jej były mąż Benjamin – istnieje wersja, że po podaniu cyjanku. Po likwidacji
drohobyckiego getta, masowych egzekucjach i wywózkach do obozów zagłady, wiosną 1943 r. zostaje
wywieziona z ostatnimi transportami Żydów z Drohobycza i Borysławia do obozu w Płaszowie. Tam
Frau Gräfin, polska „Pani Simpson” początkowo woziła taczkami gnój. Syna Edwarda wywieziono do
KL Mauthausen, gdzie zginął w kamieniołomach w wieku 15 lat. W Płaszowie zatrudniona została
jako stenotypistka i sekretarka naczelnego obozowego lekarza doktora Blankego. Niemcy likwidują
obóz w Płaszowie 21.10.1944 r., a ostatnie około dwóch tysięcy kobiet wysyłają do obozu śmierci
w Auschwitz – Birkenau (Oświęcimia). Selekcja więźniarek przeprowadzana jest przez osławionego
doktora Mengele. W wielkiej hali czekają nagie kobiety na cyklon B. Coś się stało i zamiast gazu z kranów umieszczonych w suficie popłynęła woda. Jeanette przeżyje obozowy koszmar, zawdzięczając
życie wielu przypadkom. Kto wie, czy zdjęcie na polowaniu z H. Göringiem  nie uratowało jej życia.
Cała jej najbliższa rodzina: syn, ukochani bracia (jako francuscy Żydzi) została zamordowana. Po wojnie zamieszkała w Nowym Jorku, gdzie zmarła w 1995 r. Książę Michał Radziwiłł zmarł w posiadłości
swojej byłej hiszpańskiej żony w Santa Cruz na Teneryfie w 1955 r.                                                           
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Andrzej Hermanowicz – Mysłowice

H58

Ostatni Starosta Drohobycza – Żołnierz Niezłomny
Od Redakcji: W „Ziem. Drohob.” nr 11 cz.1 (1998) ss. 2–4 ukazał się tekst: „Ostatni starosta drohobycki Emil Wehrstein” Jerzego M. Pileckiego. Wbrew błędnej insynuacji A. Chciuka („Ziemia księżycowa”
LTW Warszawa 2002) nie wykorzystał swego z niemiecka brzmiącego nazwiska do podpisania volkslisty.

N

ie znam za dobrze południowych Kresów Wschodnich. Pochodzenie moich pradziadów jest
związane  z terenami położonymi bardziej w ich północnej części – gdzieś pomiędzy miasteczkiem Hermanowicze a Wilnem. Potwierdzam jednak z całą stanowczością, że „Drohobycz jest jedynym
miastem na świecie”. Ludzie, których miałem okazję poznać (a nie było ich zbyt wielu), zachwycili mnie
swym patriotyzmem, wiarą, a także rzadko spotykaną gościnnością. Do tych, którzy tam zostali, muszę
zaliczyć Rysia Dąbrowskiego, jego śp. żonę Olę oraz córkę Beatę. […]
Zadziwiającym jest fakt, że tylu wybitnych poetów, pisarzy i malarzy urodziło się właśnie w Drohobyczu. Prawdopodobnie wytłumaczyć można to tylko w jeden sposób – tam właśnie znalazła się
optymalna proporcja mieszaniny różnych narodowości: Polaków, Żydów i Ukraińców. Marian Hemar
(1901–1972) określił je jako „półtora miasta” – w połowie polskie, w połowie żydowskie i w połowie
ukraińskie. Co więcej, konflikty pomiędzy tymi nacjami występowały, ale niezwykle rzadko. Doprawdy
cudownym jest miasto, które przywołuje tak wiele wspomnień, nawet u ludzi, którzy byli tam jeden,
jedyny raz… Jestem pewien, że każdemu, kto poznał to miasto chociaż pobieżnie, żal będzie, że nie
żyje przed wojną  i że już  nigdy nie dozna autentycznej atmosfery tam panującej… Znalazłem się tam
z wielu powodów. Główne z nich  to chęć poznania miasta matki i dziadków mej żony Marioli (z domu
Jóźkiewicz), której dziadkiem był właśnie ostatni starosta Drohobycza Emil Wehrstein – Żołnierz Wyklęty (ps. „Lis”, „Stary”).  Jako że jestem zafascynowany osobą Emila Wehrsteina, urodzonego w Mizuniu Starym pow. Dolina w 1888 r., mogłem też zobaczyć starostwo (obecnie znajduje się tam szkoła),
miejsce, w którym pracował i mieszkał wraz ze swą rodziną. Miałem jeszcze możliwość poznania jego
żony, babci Halusi (1892–1980), nauczycielki, cudownej, niezwykle ciepłej osoby, mieszkającej w Bytomiu, a pod koniec życia  w Domu Nauczyciela w Bielsku-Mikuszowicach, oraz jego córki, a mojej teściowej Romy (1920–2011), farmaceutki, zamieszkałej przez długie lata w Bytomiu. Przez krótki okres
przebywał  w Polsce jego  syn Tadeusz, mieszkający na stałe w Kanadzie.  
Emil Wehrstein był osobą niezwykłą. Jego rodzina pochodziła ze Szwabii, nazwisko zostało zanotowane w księgach tamtejszej szlachty w roku 1237 (herbu Kotwica). Niezwykle zamożna rodzina hrabiowska, po około dwustu latach zubożała i chyba właśnie w tym czasie część rodziny wyemigrowała
do Królestwa Polski i Litwy. Dalszy ich los nie jest znany. Znani są jedynie rodzice Emila: Józef, budowlaniec, były starosta lwowski,  oraz Maria z domu Regner, właściciele pięknej kamienicy we Lwowie na
ul. Łąckiego.
Ich syn był człowiekiem zdolnym, w wieku 24 lat ukończył Wydział Prawa i Wydział Umiejętności
Politycznych na Uniwersytecie Lwowskim, zamierzając poświęcić się pracy w administracji państwowej
oraz samorządowej. O jego pierwszej pracy istnieje niewiele informacji. Przypuszczalnie był to dział
wojskowy starostwa powiatowego w Drohobyczu. Późniejsze lata są bardziej znane. W 1914 r. zajął
stanowisko referenta ds. bezpieczeństwa w starostwie powiatowym w Nowym Targu skierowany tam
na 14 lat przez Namiestnictwo Galicyjskie we Lwowie. W 1919 r. zawarł związek małżeński z Heleną
Topolnicką, pochodzącą z zacnego, patriotycznego rodu ziemiańskiego.  Musiał wykazywać się pracowitością i znajomością rzeczy, bo już w latach 1926-1935 pracował jako starosta w Lisku, którego nazwę
zmieniono w 1931 r. na Lesko. Miasto w tym czasie zamieszkiwało ok. 63% Żydów. Lata te zapamiętała
dobrze jego córka Roma. Opowiadała, jak urocze chwile  spędziła w zamku, przekształconym w XIX
w. w rezydencję ziemską, zaprzyjaźniona z córkami hrabiego Krasickiego. Szczególnie piękny był w
owym czasie park, który zagospodarowany rozciągał się aż do Sanu. Wspomnienia mojej Teściowej
były tak żywe, że odwiedziliśmy te strony wspólnie z Mariolą, słuchając z rozrzewnieniem dziecięcych
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i młodzieżowych wspomnień.  Po II wś. zaniedbana rezydencja została odremontowana i przekształcona w sanatorium. Mirosław Żuławski napisał piękną nowelkę utrzymaną w żartobliwym tonie o Emilu
Wehrsteinie  zatytułowaną „Starosta z Leska”,  a znajdującą się w tomie „Opowieści mojej żony”.  Opisana tam została Jego miłość do przyrody, architektury, długich spacerów, człowieka, „który mimo że
urzędnik, był bardzo wrażliwy zarówno na piękno przyrody, jak i  na urodę zabytkowych budowli”.
Najpiękniejszy okres w swym życiu spędził Emil Wehrstein od 1935 r. do czasu wojny jako starosta powiatowy w Drohobyczu. Rodzina zamieszkała w pięknym mieszkaniu w starostwie, a Starosta spędzał
wolny czas ze swoim przyjacielem Rajmundem Jaroszem w słynnym przedwojennym kurorcie w Truskawcu. Jego praca została dostrzeżona i uznana wręczeniem Złotego Krzyża Zasługi. Po wybuchu
wojny znalazł się w Zaleszczykach u rodziny swej żony, zamierzając wraz z najbliższymi przez Rumunię
opuścić Polskę. Będąc patriotą, zmienił zamiar i od 20.10.1939 r. objął posadę w Centralnej Kasie Spółek Rolniczych (po wojnie nazwanej Bankiem Gospodarstwa Spółdzielczego) w Sandomierzu. W 1940
r. został przeniesiony do Rzeszowa, gdzie kontynuował pracę w tej samej instytucji do końca lutego
1945 r. Po krótkim okresie pracy jako kierownik PCK w  Rzeszowie (01.03.1945–01.10.1945) przeniósł
się z rodziną do Bytomia. Tam pracował jako radca prawny do 31.03.1946 r. w firmie Elektro – Radio.
Pomimo swego niemieckiego pochodzenia czuł się w obowiązku służyć Polsce na wszystkie możliwe
sposoby. Okupanci niemieccy mimo wszystko podchodzili do niego z szacunkiem, nazywając go hrabią, pomimo że nigdy nie zgodził się na przyjęcie Volkslisty ani nie został Reichsdeutchem. Podkreślam
ostatnie z przedstawionych faktów, jako że rozpowszechniano nieprawdziwe oszczerstwa,  jakoby zdradził Polskę. Jest to wydarzenie tym bardziej podłe, że napisał to drohobyczanin Andrzej Chciuk. Tymczasem działo się wręcz  przeciwnie. Emil Wehrstein nigdy nie był zdrajcą! Zawsze działał dla dobra
Polski i to w sposób, w jaki mógł najlepiej. Od 1942 r. rozpoczął działalność w służbach informacyjnych
AK i to prawdopodobnie na zaszczytnym stanowisku szefa bezpieczeństwa w powiecie Drohobycz. Pod
pseudonimami „Lis” oraz „Stary” prowadził wywiad w sferach społeczno-politycznych. O wszelkiego
typu nadużyciach, przejawach gwałtu, a także o nowych zarządzeniach meldował swemu przełożonemu Józefowi Krzywonosowi (ps. „Chmiel”, „Korczak”, „Szwed”), zastępcy kierownika wywiadu na
Obwód Łańcut.
Po wojnie Emil Wehrstein nie zaprzestał pracy konspiracyjnej. Ludzie oczekiwali Ojczyzny w całkowicie innym kształcie, znów demokratycznej. Toteż z nieufnością przyglądali się, jak sowiecka władza
przejmowała rządy. Granica godności, lęku, przystosowania przebiegała u każdego człowieka inaczej.
Przyczyną było zmęczenie Narodu wojną i terrorem, jaki był zmuszony przeżyć przez ostatnie pięć
lat. Byli jednak ludzie myślący inaczej, ci, którzy aktywnie nie zgadzali się z zaistniałym stanem rzeczy. Po 1989 r. zostali nazwani Żołnierzami Niezłomnymi. Dopiero w ciągu ostatnich lat ich szczątki
z przestrzelonymi czaszkami są wydobywane z Dołów Śmierci rozsianych po naszej Ojczyźnie. Jednym z nich był Emil Wehrstein. Po wojnie zawiedziony zaistniałą sytuacją, kontynuował działalność
konspiracyjną. Podjął ją jeszcze w czasie pobytu w Rzeszowie w Brygadach Wywiadowczych WIN
– to jest w Ruchu Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”. Organizacja ta miała za
zadanie nie dopuścić do zwycięstwa wyborczego komunistów po II wś., domagała się opuszczenia Polski przez NKWD i Armię Czerwoną. Kategorycznie
odrzucała też kształt  granic Polski ustalony w czasie spotkania Churchilla, Roosvelta i Stalina w Jałcie. Zamiarem WIN było stworzenie armii, która by
broniła Kraj   przed politycznym uzależnieniem od
Związku Sowieckiego. W obrębie Mazowsza, Białostocczyzny oraz na Lubelszczyźnie działały siły
zbrojne (w liczbie kilku tysięcy). W 1946 r. organizacja podporządkowała się  Rządowi Emigracyjnemu
oraz Naczelnemu Wodzowi na Zachodzie. Cały czas
liczono na wybuch III Wojny Światowej. Organizacja
istniała od 2 września 1945 r. do 27 listopada 1947 r. Emil Wehrstein z żoną Halusią z d. Topolnicką
i wnuczką Bożeną Jóźkiewicz.
Jej późniejsze trwanie było raczej fikcją – szefem zo69
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stał człowiek będący jednocześnie funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa ([Józef Kowalski „Kos”]
do 28 grudnia 1952 r.).
Emil Wehrstein zajmował się w Rzeszowie rozpracowywaniem personalnych struktur PCK, PUR
(Państwowego Urzędu Repatriacyjnego) i ZZZ (Związku Ziem Zachodnich).  W październiku 1945 r.
przeniesiony został do Bytomia, gdzie podjął pracę radcy prawnego. Jego zmiana adresu miała  prawdopodobnie związek z budową Górnośląskiego Okręgu Brygad Wywiadowczych WIN. Ich organizacja
powierzona została prof. E. Ralskiemu (ps. „Biały”, „Korsak”) oraz A. Słaboszowi (ps. „Paweł”, „Stary”),
którzy pozyskali Wehrsteina do siatki wywiadowczej. Został on jednocześnie  mianowany w grudniu
1945 r. kierownikiem powiatowego klubu Bytom, Rejonu Katowice, Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego
WIN, zajmującego się wywiadem. W Organizacji działał do lipca 1946 r.,  kiedy to zrezygnował z dalszej współpracy z  nieznanych powodów. Pseudonim „Lis”,  pod jakim był znany, sugeruje, że musiał
wyczuwać jakieś fałszywe zachowania w Organizacji. Faktycznie, w szeregi WIN na Śląsku przedostał
się prowokator, współpracownik UB, któremu udało się tak dalece rozpracować struktury, że 24 sierpnia 1946 r. uwięziono pierwszych członków WIN w Bytomiu. Emil Wehrstein aresztowany został dwa
dni później. Przez kolejne  tygodnie był intensywnie przesłuchiwany w Więzieniu Karno – Śledczym
w Katowicach i już 9 grudnia zamknięto dochodzenie.
Proces odbył się przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Katowicach od 28 grudnia 1946 r. do
11 stycznia 1947 r. Oskarżony został skazany na karę śmierci, utratę praw obywatelskich i praw honorowych na zawsze wraz z przepadkiem mienia. Podobny wyrok otrzymało też trzech innych  członków
WIN w Bytomiu. Starania rodziny o zamianę wyroku na dożywotnie więzienie nie przyniosły rezultatu,
a Najwyższy Sąd Wojskowy 21.02.1947 r. utrzymał wyrok w mocy. Pod wpływem różnorakich nacisków
2 marca 1947 r. Bolesław Bierut zamienił wszystkim oskarżonym karę śmierci na karę dożywotniego
więzienia, natomiast 10 czerwca 1947 r. Wojskowy Sąd Rejonowy złagodził karę do 15 lat więzienia.
Emil Wehrstein osadzony został w więzieniu w Katowicach, a po paru latach przeniesiony do więzienia
we Wronkach. Po zapoznaniu się z orzeczeniem Komisji Lekarskiej Okręgowego Szpitala Więziennego
z 15  września 1953 r., w którym stwierdzono, „że dalszy pobyt w więzieniu zagraża życiu”, Wojskowy
Sąd Rejonowy udzielił więźniowi rocznej przerwy w  odbywaniu kary. 8 stycznia 1954 r. ostatni Starosta
Drohobycza opuścił więzienie, do którego już nie wrócił, bowiem Rada Państwa zawiesiła wykonanie
kary na dalsze pięć lat, których już nie przeżył.  W wieku 71 lat zmarł 10 października 1959r. Spoczywa
w grobie na cmentarzu bytomskim wraz z żoną  (zmarłą w 1980 r.) oraz córką Romą (od 2011 r.).
Od Redakcji: Autor jest z wykształcenia doktorem medycyny ale równocześnie miłośnikiem sztuki,
historii architektury i odkrywczych podróży. Plonem tych ostatnich jest bogato ilustrowany tom: Mistyczne podróże. Przewodnik poszukujących II, Katowice 2011, 183 s., Księgarnia Św. Jacka. Są to zbiory
szkiców o kościołach w Europie oraz Ameryce Środkowej i Południowej, a także drewnianych świątyniach w Małopolsce, napisanych z wysoką znajomością tematu ale w formie bardzo zachęcającej dla
zwykłego czytelnika.
Poważne zmartwienie obrazą pamięci Emila Wehrsteina było przedmiotem zainteresowania wielu
osób. Wyrazem tego był artykuł Byki na panaandrzejowym polu (Biul. SPZD nr 15 (2014) s. 81) z którego początkowy fragment przytaczamy:
Pisząc „Atlantydę” i „Ziemię księżycową” na antypodach oddalonych od Ziemi Drohobyckiej o wiele
tysięcy kilometrów, po 25 latach gęsto zapełnionych silnymi przeżyciami, od chwili jej opuszczenia
autor był skazany na korzystanie praktycznie tylko z własnej pamięci. Zaślepiała go też trawiąca wojennych rozbitków dotkliwa nostalgia, a miłość do stron ojczystych barwiła je na różowo. Emocjonalna natura, łatwowierność i skłonność do ulegania chwilowym nastrojom złożyły się w sumie na
nieuniknione w tych warunkach liczne przejaskrawienia i błędy faktograficzne, często zawinione przez
informatorów. Popularność tych wspomnień sprawiła równocześnie, że Andrzej Chciuk jest nieraz cytowany jako miarodajny informator przez porwanych tokiem jego narracji czytelników, a próby prostowania najbardziej rażących nieścisłości bywają traktowane niemal jako świętokradztwo.
Powtarzana od prawie 25 lat co pewien czas lektura pozwoliła mi na sporządzenie listy najważniejszych pomyłek, ale próba zainteresowania tym tematem skierowana pod adresem Bogumiły Żongołłowicz, autorki skądinąd bardzo cennej i jedynej biografii A.Ch., nie została przyjęta. Być może nie
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pasowała do autorskiej koncepcji tej pracy. Wyjątkiem jest tylko temat ostatniego starosty drohobyckiego Emila Wehrsteina, poruszony na s. 161 biografii. Chodzi o zdanie z „Ziemi księżycowej” (s. 158
w wyd. z 1972 r.): „…podał się za Volksdeutscha, czy nawet był Reichsdeutschem […]. Jego jednak
dzieci, Roma i Jurek, pozostały Polakami i należały do AK”. Wzmianka jest bez nazwiska, ale osoba
jest łatwa do identyfikacji. W rzeczywistości starosta działał w AK na Podkarpaciu, po 1945 roku
związał się z organizacją Wolność i Niezawisłość na Górnym Śląsku. Aresztowany przez UB w końcu
sierpnia 1946 roku, został skazany na karę śmierci, zmienioną później na dożywocie. Zwolniony po
prawie 9 latach ze zniszczonym zdrowiem zmarł po 4 latach. Syn Tadeusz (nie Jurek), aresztowany
przez NKWD w drodze do Armii Polskiej na Zachodzie, w początkach 1940 roku trafił do obozu w rejonie Semipałatyńska, korzystając z amnestii w 1941 roku, wyszedł z Armią Andersa, walczył pod
Monte Cassino i po wojnie zamieszkał w Kanadzie. Nie mógł więc należeć do AK. Andrzej Chciuk
również negatywnie przedstawił sylwetkę Pani Starościny, która w rzeczywistości prowadziła w Drohobyczu ożywioną działalność charytatywną. Wyraźna niechęć autora wobec starosty może być jakimś refleksem jego funkcji w Lesku do 1933 r. (przed Lwowem i Drohobyczem), gdzie w 1932 r. doszło
do pacyfikacji chłopskiego tak zwanego „powstania leskiego”. Wg B. Żongołłowicz wśród nieścisłości
sygnalizowanych A. Chciukowi po wydaniu tych dwóch tomów sprostowanie w sprawie E. Wehrsteina
„najbardziej wziął sobie do serca”, obiecując wycofanie pomówienia na wypadek wznowienia książki.
Ale słowa nie dotrzymał, a późniejsi wydawcy „nie wzięli sobie do serca” obietnicy zmarłego, czyli pośrednio jego ostatniej woli w sprawie najbardziej rażącego z wielu błędów w obydwóch tomach.
Mamy nadzieję, że ten tekst znajdzie się w zapowiadanej i niecierpliwie oczekiwanej reedycji „Ziemi księżycowej”. Pierwsze wydanie „Atlantydy” z przypisami ukazało w 2015 r.                                  

Z witryny księgarskiej

G66

O

pół globu od domu. Obraz Polonii australijskiej w twórczości Andrzeja Chciuka. Bogumiła ŻONGOŁŁOWICZ,
Toruń – Melbourne 2007, Ofic. Wyd. Kucharski, 167 s., indeks
nazwisk, format 210x142 mm.
Autorka jedynej biografii Moszka (Andrzej  Chciuk, pisarz z antypodów, Kraków 1999, Wyd. Liter., 221 s.), dziennikarka i pisarka
mieszkająca od 1991 r. w Australii, w 2003 r. na Macquarie Univ.
Sydney obroniła pracę doktorską o tytule Obraz Polonii australijskiej
w twórczości Andrzeja Chciuka 1951–1978. Na tej podstawie napisała
też książkę, z którą dopiero teraz dzięki uprzejmości Wydawcy mogliśmy się zapoznać. Jej główny temat jest może mniej interesujący dla
Czytelników Biuletynu, ale za to z dużym zaciekawieniem mogą poznawać szczegóły osobowości Andrzeja Chciuka, rysujące się jako tło
jego długich australijskich wojaży i równie długich polemik. Przedmiotem prezentowanej przez Autorkę analizy są książki ACh: Emigrancka opowieść; 300 miesięcy,
opowiadanie Smutny uśmiech z tomu pod tym samym tytułem oraz liczne artykuły prasowe i m.
in. seria Szczypta soli (ok. 100 pozycji). Dowiadujemy się też, którzy bohaterowie „australijskich”
prac ACh są jego mniej lub bardziej zakamuflowanymi portretami, co w pierwszym rzędzie odnosi się do Zenka Kotlarka z obu wyżej wymienionych dzienników podróży. W tle pojawiają się
też czasem inni nasi krajanie. Z tego powodu książkę można polecić wszystkim których interesuje
Chciuk, który (czasem) szukał guza (Biul. SPZD nr 15 (2014) ss.21–25). Drugą interesującą książką tej Autorki, także prezentującą wśród innych Andrzeja Chciuka, był „Kabaret Wesoła kookaburra” (Toruń 2004, Uniw. M. Kopernika, 143 s.), którą prezentowaliśmy w Biul. SPZD nr 15 (2004)
na ss. 111–112. Mamy nadzieję, że bardziej szczegółowe informacje o książce uda się opracować  
do rozdziału Lektury w kolejnym zeszycie Biuletynu.
JMP
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H25

Wspominali Medenice w Suliszewie
Od Redakcji: Tekst ukazał się przed 11 laty w „Kurierze Szczecińskim” (3.10.2005 r.).Przypominamy go jako uzupełnienie do artykułu Jana Garbicza „Medenice” z poprzedniego „Biuletynu” (nr 19).
Przedruk za zgodą Redakcji Kuriera.

L

icząca około 500 mieszkańców wieś Suliszewo obchodziła w 2005 r. 60-lecie osadnictwa.
Z tej okazji oprócz uroczystej mszy świętej i wmurowania w centrum wsi pamiątkowej tablicy odbyło się spotkanie – biesiada, podczas którego wspominano początki osiedlenia. Spotkali się tam ludzie,  którzy przed laty przybyli ze Wschodu, ze wsi Medenice koło Drohobycza.
– W 1945 r. jechaliśmy 6 tygodni. Część dawnych mieszkańców osiedliła się w Bytowie na Pomorzu, część pojechała na Dolny Śląsk, a część miała osiąść w Suliszewie k. Choszczna – wspominają
najstarsi mieszkańcy. – Ja przyjechałam tutaj sama. Bez rodziców i rodzeństwa. Miałam 22 lata
i byłam wdową, bo mój mąż zginął na wojnie – powiedziała 91-letnia Anastazja Derbicz. Podróży na Zachód nie pamięta Stefan   Szemlij, którego przywieźli tu rodzice dwa lata później, bo
w 1947 r. – Wiem tylko od rodziców, że pociąg jechał przez Warszawę. Kiedy się tam zatrzymał, to
do repatriantów podchodzili ludzie i chcieli kupić to, co ze sobą wieźli w wagonach. Pewien mężczyzna spytał moich rodziców, czy może mnie kupić. Musiałem być bardzo urodziwym dzieckiem
– mówi, śmiejąc się, obecny dyrektor Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Polnej w Choszcznie. Medenice są im ciągle bliskie, najstarsi mieszkańcy często je wspominają. Mówią, że była to bogata,
ogromna wieś. Znajdował się tam szpital, sąd, kościół katolicki, cerkiew, szkoły, a nawet więzienie. Suliszewo jest znacznie mniejsze, mieszkańcy mają tutaj ośrodek zdrowia, szkołę, świetlicę
wiejską, sklepy i kościół.
Dla większości z nas całe życie związane jest z księdzem kanonikiem Kazimierzem Kołwzanem,
który przybył tu w 1957 r. jako bardzo młody ksiądz. Ochrzcił on większość suliszewian, udzielił
im ślubów i mieszka tu do dzisiaj. W ubiegłym roku [2004] obchodził 50-lecie swojego kapłaństwa.
Teraz proboszczem jest Stefan Marcyniuk – powiedział dawny mieszkaniec Suliszewa Józef Leśniański, który nazywa się tak samo jak pierwszy sołtys. Nazwisko Leśniański, Garbicz, Junak1
czy Mazurczak jest tutaj niezwykle popularne, nie wszyscy są jednak rodziną. Stefan Szemlij
jako historyk przypomniał  dzieje Suliszewa swoim dawnym współmieszkańcom. Przez krótki
czas funkcjonowała nawet druga nazwa wsi – Sierżantowo, bo przynajmniej połowa mężczyzn
wyszła z wojska ze stopniem sierżanta. Zamieszkał tu nawet żołnierz spod Monte Cassino, którym był już nieżyjący Marian Sieradzki. Poznał tam Włoszkę, która zgodziła się zostać jego żoną
i zamieszkała z nim właśnie tutaj. Suliszewo słynne jest z Koła Gospodyń Wiejskich, które działa
od 1947 r. Od 1980 r. śpiewa zespół „Jarzębinki”, który ma nawet telewizyjne występy. – Cieszę
się, że w Suliszewie ludzie potrafią się porozumieć i pamiętają o swoich korzeniach. Staramy się
zaszczepić tę pamięć własnym dzieciom – powiedział młody sołtys tej wsi Jerzy Garbicz, który
wraz z Anną Serediak i Stanisławem Repetą był gospodarzem uroczystości, w której nie zabrakło
burmistrza Choszczna Ryszarda Boratyńskiego, fundatora okolicznościowej tablicy.

1 Edward Junak (ur. 20 maja 1926 roku w Medenicach, zm. 19 października 2012 r. w Suliszewie) – oficer Wojska Polskiego.
Kawaler Orderu Virtuti Militari. (Red.)
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G23

Jak zostać nauczycielką w Mraźnicy?

Tenczynku koło Krakowa był browar, a koło tego browaru był nasz dom. Ojciec był tam
kasjerem. Babka moja Maria (matka ojca) pochodziła z bogatej rodziny Dunin-Borkowskich. Podobno podczas powstania rodzice jej zostali zabici, a ją wzięli krewni, którzy uciekli do
Francji, gdzie przebywała 10 lat. Potem przyjechała do Krakowa wraz z krewnymi, którzy w zaborze
austriackim też mieli swoje posiadłości. Babka zakochała się w przystojnym urzędniku, który pracował w ich dobrach, więc nie robili trudności, bo chcieli się jej pozbyć. Była bardzo ładna, co widać  
było na miniaturze, którą mieliśmy w domu. Ubrana była w koronkową krynolinę. Na drugiej miniaturze był dziadek elegancki we fraku.
Małżeństwo nie było szczęśliwe, bo dziadek lubił  się bawić, a nie dbał o rodzinę. Umarł na zapalenie płuc, gdy mój ojciec ukończył  gimnazjum. Musiał teraz utrzymywać rodzinę, tj. matkę, siostrę
i brata. Został kasjerem w browarze jak jego ojciec. Matkę moją odumarli rodzice i wychowywała
ją ciotka Zdanowiczowa, która była drugą  żoną  właściciela kopalni węgla w Tenczynku. Pierwsza
żona Zdanowicza umarła, zostawiając mu syna Ludwika. Syn ten studiował w Leoben (w Styrii –
Austria) i został inżynierem górniczym. Druga ciotka Zdanowicza (ciotka matki) miała troje dzieci:
Zofię, Władysława i Eugeniusza. Wujostwo sprzeciwiali się małżeństwu mojej matki z ojcem, bo
matka miała lepsze partie. W tym czasie spadają nieszczęścia na rodzinę. Ciotka Zdanowiczowa
umiera. Kopalnię zalała woda. Starano się tę wodę usunąć, sprowadzono z Francji nurków, którzy
zatamowali wodę, ale po ich odjeździe woda znowu się  wdarła. Kopalnia została stracona, więc
przeprowadzono się do Krakowa. Tu 01.02.1891 r. w kościele OO. Kapucynów przy ul. Loretańskiej
odbył się ślub mojej matki, bo nic już nie stało na przeszkodzie. Dostała bogatą wyprawę ozdobioną misternymi haftami, ale matka ojca zauważyła, że nie ma fartuszków. Moja matka na tę uwagę
powiedziała: „A po cóż mi fartuszki?! Fartuszki noszą tylko kucharki!”. Taka odpowiedź nie została
mile przyjęta. Małżeństwo nie było szczęśliwe, bo matka moja przyzwyczajona była do zbytków
i dobrobytu, którego ojciec dać jej nie mógł, utrzymując tak liczną rodzinę. Prócz tego nie była ,,panią domu”, bo tą była babka, która kierowała domem.
Ojciec założył sklep, w którym sprzedawała jego siostra Julia i fabrykę słomianek na ﬂaszki. W takich słomiankach, jakby pokrowcu ze słomy, wysyłano piwo. To jednak nie podobało się zarządowi
browaru i ojciec stracił posadę. Wkrótce otrzymał posadę zarządcy Zdroju Szczawnickiego. Sprzedano dom, sklep i fabrykę, i cała rodzina przeniosła się do Szczawnicy. Mieszkaliśmy w pięknej willi
nazywanej ,,Horwatówka”, w pobliżu kościoła św. Wojciecha, ale strasznie zimnej, więc ojciec zaczął
chorować na nogi. Tu 26.02.1895 r. urodziła się siostra moja Maria. Ojciec pojechał na kurację do
Pieszczan (Czechosłowacja), co było bardzo kosztowne.
W tym czasie syn wuja mojej matki Ludwik Zdanowicz pojechał do Ameryki, gdzie badał wiertnictwo kanadyjskie. U nas długo wydobywano ropę sposobem odkrywkowym, to znaczy kopiąc
płytkie studnie i czerpiąc z nich ropę naftową. Po śmierci rodziców wrócił do kraju, aby zająć się
przyrodnim rodzeństwem. Siostrę Zofię umieścił na pensji w Krakowie, a braci oddał do gimnazjum.
Wtedy wiercono za ropą naftową w okolicy Krosna, Drohobycza i Kołomyi. Ludwik Zdanowicz
pojechał naprzód do Słobody Rungurskiej i tam wiercił, a potem przeniósł się do Schodnicy. Była to
wioska w górach w powiecie drohobyckim. Tu do Schodnicy w 1895 r. sprowadził  nas ze Szczawnicy Ludwik Zdanowicz. Ze Schodnicą wiążą   się moje pierwsze wspomnienia dziecinne. Dom,
w którym mieszkaliśmy, stał na górze, która nazywała się Muchowata. Zajmowaliśmy 4 pokoje,
ciotka Zofia 1 pokój, wuj Ludwik 2 pokoje i 2 kancelarie (biura), jeden pokój był dla kucharki i pokojówki, a jeden dla lokajczyka – chłopca, który czyścił buty, palił w piecach drewnem, nastawiał
samowar i sprzątał kancelarie. Ludwik Zdanowicz oddał mojej matce pod opiekę siostrę Zofię, która
wtedy ukończyła pensję. Bracia jego chodzili w mieście do gimnazjum, a do nas przyjeżdżali na
święta i wakacje. W domu naszym był ruch i gwar, i pełno było gości, bo nasz dom był punktem
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zbornym nafciarzy (inżynierów i kierowników kopalń). Wieczorami grano w karty, zwykle przy
dwóch stołach. Jeden był  przykryty zielonym suknem specjalnie do kart. Grano najczęściej w preferansa i używano sztonów. Częste były u nas zabawy i proszone kolacje. W lecie robiono wycieczki
konno, zwykle do Truskawca (miejsce kąpielowe). Ciotka Zofia doskonale jeździła konno i miała
specjalną amazonkę do konnej jazdy. Z Truskawca przyjeżdżały konno dwie jej koleżanki z pensji.
Z początku w Schodnicy nic nie można było kupić. Raz w tygodniu ktoś jechał bryczką do Drohobycza i kupował prowianty. Resztę sprowadzało się pocztą, herbatę i kawę od Riedla we Lwowie. Był to sklep, który sprzedawał tylko herbatę i kawę. Masło w paczkach po 10 kg przychodziło
z jakiegoś dworu. Z początku nie było drogi ze Schodnicy. Jechało się wąwozami, na których dnie
sączyły się potoki. Dopiero potem wybudowano drogę, która serpentynami wiła się dokoła góry.
Pod górę ciężko było jechać, a z góry dobrze trzeba było hamować. Cztery razy w roku przychodziły
cenniki z domów towarowych z Wiednia. Była to dla mnie i dla mojej siostry Marii wielka uciecha. Gdy usłyszałyśmy głos mamy: ,,Dzieci, przyszły cenniki!”, biegłyśmy do mamy ile sił starczyło.
W Wiedniu były 3 domy towarowe: Cwibak, S...och i Lessner, które wysyłały swoje cenniki ozdobione obrazkami do różnych krajów. Matka sprowadzała stamtąd sukienki dla nas, kapelusze, płaszcze
i zabawki. Raz otrzymałyśmy lalki, które otwierały i zamykały oczy.
Jedni państwo w Schodnicy urządzali raz w zimie zabawę karnawałową połączoną z kuligiem.
Muzyka i goście zebrali się u nas. Zobaczyłam wtedy pierwszy raz piękne wieczorowe stroje i kostiumy. Nie mogłam poznać swojej matki i ciotki, tak pięknie wyglądały. Suknie były sprowadzane
ze Lwowa. Gdy już wszyscy goście byli zebrani, zaczęły zajeżdżać  sanie. Arlekin w fantastycznym
stroju trzepaczką w ręce wypędzał gości do sań. Wśród wesołych okrzyków wyruszono korowodem
na zabawę.
Drugie wydarzenie w tym czasie utkwiło mi w pamięci. W nocy obudziła nas matka, szybko ubrała i wyprowadzono nas pod las. Ujrzałam ogromny ogień i usłyszałam krzyki ludzi. Zapaliły się
zbiorniki ropne olbrzymie jak dwupiętrowe kamienice. Ropa spływała ze zbiorników do rzeki i płynęła, paląc się na powierzchni wody. Ludzie na tle ognia wyglądali jak skaczące diabły. Tak się tym
pożarem przestraszyłam, że zaczęłam się jąkać i dopiero po upływie paru lat trochę  się z tego wyleczyłam. W tym samym roku wybuchł drugi pożar. Zapalił się szyb naftowy Wiśniewskiego. Studenci, synowie Wiśniewskiego, przyjechali na wakacje i poszli do szybu. Szyb był ropny i z silnymi
gazami. Jeden ze studentów zapalił papierosa i szyb stanął w płomieniach. Jeden student i czworo
ludzi spaliło się zupełnie, inni byli okropnie poparzeni. W Schodnicy nie było wtedy szpitala, trzeba
było odesłać ofiary aż do Drohobycza. Od nas wzięto parę materacy dla poparzonych. Przemysł
naftowy w Schodnicy rozwijał się. Coraz więcej przybywało szybów, coraz więcej przyjeżdżało ludzi
(były to lata 1895–1898). Kapitały były zagraniczne. Czasem ktoś z Polaków zawiązał spółkę, ale
trafili na tereny bezropne, no i spółka bankrutowała. Powstała teraz ulica, wzdłuż  której mieściły się
sklepy. Powstał konsum robotniczy (sklep). Domy mieszkalne urzędników i kierowników kopalń
były rozrzucone, gdyż budowano je w pobliżu kopalni. Pionierzy przemysłu naftowego Odrzywolski i Wolski postarali się o to, aby wybudowano kościół, bo w Schodnicy była tylko cerkiew, mała
i stara. Kościół zbudowano  w stylu zakopiańskim na górze, a poniżej założono i zbudowano szkołę
prywatną, którą utrzymywały kopalnie.
Ciotka Zofia wyszła za mąż, a wesele odbyło się u nas. Po obiedzie państwo młodzi wyjechali do
Rumunii, gdzie mąż ciotki Władysław Hennig był dyrektorem kopalni. Niedługo jednak byli za
granicą, zdaje się rok lub dwa, i wrócili do Schodnicy. Wtedy Ludwik Zdanowicz oddał Hennigowi
swoje przedsiębiorstwo (kopalnię) jako wiano ciotki Zofii, a sam wycofał się  z interesów i wyjechał
do Lwowa, gdzie żył z procentów. Wtedy mój ojciec usamodzielnił się. Otworzył sobie 1.04.1898 r.
warsztaty techniczne i skład narzędzi potrzebnych w wiertnictwie. Głównie były to żerdzie, czyli
sztangi drewniane, które sprowadzano z tartaków i okuwano na miejscu. Na takich żerdziach spuszczano świdry do otworów. Świdry te miały kształt olbrzymiego dłuta. Jeden skład był w Schodnicy,
a drugi w Krygu koło Krosna. W Schodnicy nie było dla nas mieszkania. Wszystkie domy były
firmowe, a więc należały do kopalni jak ten, w którym dotąd mieszkaliśmy. Ojciec wynajął nam
mieszkanie w Stryju, a sam został w Schodnicy. Przed wyjazdem ze Schodnicy urodziła się w 1898 r.
siostra Janka. Chrzciny jej były już w Stryju. Pamiętam, jak przed chrzcinami zobaczyłam, że matka
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wyjmuje z pudełka kieliszki dziwnego kształtu. Zapytałam: „Na co te kieliszki? Czy na wino?” Matka odpowiedziała: ,,Będziemy pili szampana, a to są kieliszki do szampana.”
Mieszkanie w Stryju było eleganckie na I  piętrze. Od frontu prowadziły schody przykryte czerwonym chodnikiem. Ten chodnik przytrzymywały metalowe pręty. W podwórzu były schody do
kuchni. Zapisano mnie do pierwszej klasy. Miasto i szkoła, i cyrk, w którym byłam, zrobiły na mnie
wielkie wrażenie. Bardzo lubiłam jeść pieczone kasztany. Na ulicach stały piecyki i gorące sprzedawano. Niedługo, bo rok, mieszkaliśmy w Stryju, bo ojciec, nie mając rodziny przy sobie, zaczął zaniedbywać swoje interesy. W sobotę, jadąc do nas pociągiem, nie wysiadał w Stryju, tylko jechał wprost
do Lwowa na hulankę, a wracał w niedzielę bez grosza. Prócz tego urzędnik, który go zastępował
i prowadził  skład w Krygu, wysprzedał co mógł i uciekł do Ameryki z naszymi pieniędzmi. Nawet
zabrał ojca frakowe ubranie. Ojciec zlikwidował oba składy, a zostawił sobie tylko warsztaty techniczne. Właśnie trafił się w Schodnicy nowy dom, więc ojciec go kupił, wobec czego znowu musieliśmy
się przeprowadzać ze Stryja do Schodnicy (rok zdaje się 1898 lub 1899). W Schodnicy zaczęłam chodzić do drugiej klasy. Szkoła była prywatna, bo w rządowej uczyli po ukraińsku. W szkole polskiej
było wychowanie patriotyczne. Uczono nas dużo historii, robiono obchody i poranki patriotyczne
i uczono nas nienawidzić naszych zaborców, a dbała o to pani Odrzywolska, żona nafciarza. W zimie
dzieci odgrywały jasełka. Sala teatralna była w Kasynie, które też teraz wybudowano.
Rano do szkoły odprowadzała nas kuzynka Maria, która była w naszym domu, bo matka spała do
dziesiątej. Kuzynka z nami odrabiała lekcje i chodziła na spacery, a w lecie na jagody do lasu. Gdy
skończyłam IV klasę w 1902 r., zachorowała na szkarlatynę siostra Janka i umarła. Podczas całej tej
choroby i podczas pogrzebu byłam u znajomej pani. Wróciłam do domu po dezynfekcji.
Zacząwszy od kl. IV, czytałam książki, które pożyczałam z biblioteki szkolnej lub w bibliotece pani
Odrzywolskiej. Była to niestrudzona kobieta, która z zaparciem się siebie pracowała tylko dla Polski i Polaków. Pani Odrzywolska w swoim domu założyła bibliotekę dla starszych i dla dzieci, aby
szerzyć oświatę. Czytałam już wtedy nowele Sienkiewicza, Konopnickiej i Kraszewskiego. W domu
prenumerowało się różne pisma, a szczególnie „Tygodnik Ilustrowany”. Było to ładne pismo na pięknym papierze. Do „Tygodnika” jako dodatek przychodziły różne książki, np. Sienkiewicza w zielonej
płóciennej oprawie, z wytłoczoną jego podobizną. Okropnie się spłakałam, czytając „Hanię”. Ojciec
przez rok sprowadzał z Wiednia historię, w której się rozczytywał. Była to historia w 12 tomach
wszystkich państw europejskich. Wydana była pięknie na ładnym papierze. Tomy były dość  wielkie
i grube, oprawione w cienką  skórę, a na niej wytłoczone były różne herby. W książkach były ilustracje duże i małe. Tak pięknych książek nigdy już potem nie widziałam w życiu. Historię tę wydawała  
firma Bondego w Wiedniu w różnych językach, a więc i po polsku. W salonie leżały albumy z reprodukcjami obrazów Matejki i Grottgera.
Zauważyłam, że w naszym domu źle się dzieje. Matka często płakała, kłóciła się z ojcem, gdy nie
chciała podpisywać weksli. Przestano robić  przyjęcia, goście rzadziej przychodzili. Robotnicy zrobili
raz strajk, nie otrzymawszy na czas zapłaty. Przyszli przed nasz dom, dużo krzyczeli, a ktoś rzucił
w okno cegłą, która po rolecie stoczyła się w dół (roleta, czyli stora z drobnych patyczków i nici
na rolce do opuszczania). Groziła nam ruina i bankructwo. Matka zastawiła srebro i biżuterię, ale
wszystkiego było mało. Wtedy wuj Hennig pożyczył 10 tysięcy guldenów, co na te czasy było wielką
sumą. Zapłacono ludziom w warsztacie zaległą należność i różne weksle. Ojciec mój zamiast pilnować warsztatów, zaniedbywał  się w pracy, a wszystkim rządził starszy robotnik werkmistrz, toteż
robota nie szła należycie. Ojciec bawił się i nadużywał alkoholu.
Raz nad Schodnicą rozszalała się straszna burza. Nasz dom stał na łące, przez którą płynął mały
strumyk, wpadający do małej rzeczki. Woda wezbrała w rzece i strumyku i zalała naszą łąkę, tak że
byliśmy otoczeni wodą przez 3 dni. Szczęście, że dom był na wysokiej podmurówce i woda nie dostała się do środka. Brudna, rwąca woda niosła kłody drzewa, kołyskę z dzieckiem, dach chałupy, na
którym siedział chłop. Straszny to był widok. Dopiero trzeciego dnia wody zaczęły opadać. Ogród
tak był zamulony, że nie było widać ani kwiatów, ani jarzyn.
Tymczasem ruch naftowy zaczął  w Schodnicy upadać. Coraz mniej wiercono szybów, a stare tylko
pompowano, czyli ściągano z nich ropę. Cały ruch przeniósł się do Borysławia. Tu kopano już dawno
wosk ziemny, a teraz odkryto ropę naftową. Wielkie firmy niemieckie, francuskie, amerykańskie,
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angielskie przeniosły się do Borysławia, wynajmując tam tereny naftowe. Szyby wyrastały z zadziwiającą szybkością. W Schodnicy małe  firmy upadały, bankrutowały. Schodnica pustoszała, domy
stały puste, tylko nad Schodnicą górował polski kościółek, za którym znajdował  się grób i pomnik
nafciarza Odrzywolskiego, pioniera przemysłu naftowego.
Ojciec postanowił   przenieść swoje warsztaty do Borysławia, ale znów nie miał pieniędzy, więc
matka podpisała weksle na dom. Prócz tego ojciec wszedł  do spółki z jednym przedsiębiorcą naftowym Mondem i na wydzierżawionym przez niego terenie pod szyb wybudował warsztaty. Ojciec był
w Borysławiu, a my, dzieci, z matką w Schodnicy.
Raz miało być u nas zajęcie mebli przez komornika za jakiś dług. Srebro i biżuterię wyniesiono
do dobrych znajomych, ale było jeszcze parę cennych rzeczy. W naszym domu prócz nas mieszkał
kierownik warsztatów P., którego ojciec przyjął z litości, gdyż on uciekł  z Rosji wraz z rodziną i biedowali. Do niego wyniesiono 2 dywany, cenną toaletę, 8 obrazów olejnych wielkiej wartości (ojciec
był członkiem wspierającym Akademię Umiejętności – malarską). Gdy komornik odjechał, matka
chciała te rzeczy odebrać, a żona kierownika P. nie oddała i te rzeczy przepadły. Zaskarżyć do sądu
nie można było, bo wtedy matka byłaby ukarana, że ukryła te rzeczy przed zajęciem.
W naszym domu było coraz gorzej, więc kuzynka Maria odjechała do Przemyśla, gdzie została
urzędniczką. Ciotka Julia wyjechała do Lwowa. Jednego dnia dano nam znać  z sądu, że dom zabiorą
i odbędzie się licytacja i eksmisja. Matka posłała po ojca do Borysławia, ale tam powiedziano, że wyjechał do Lwowa. Ze Schodnicy wiele osób wyjechało i domy stały puste. Znajomy dyrektor kopalni
przysłał swego urzędnika do matki, aby przeprowadziła się do jego pustego domu. Matka nie miała nic
do wyboru, więc  zgodziła się. Cały dzień   ze służącą  pakowała rzeczy, a na drugi dzień dyrektor przysłał firmowe konie, które przewiozły rzeczy na nowe mieszkanie. Dom był ogromny, pusty, tylko na
jednym jego końcu  mieszkał stróż, a ja z matką na drugim. Siostra pojechała do Borysławia do ciotki.
Ojciec zjawił się dopiero po 2 tygodniach i zabrał nas do Borysławia. Borysław przedstawiał się
okropnie. Po obu stronach drogi stały różne liche domy drewniane i budy żydowskie ze sklepami.
Nad cuchnącym rowem z jednej strony drogi był chodnik z desek. Pod chodnikiem w rowie szły rury.
Po tym chodniku szło się jak po klawiszach. Trzeba było uważać, aby nie zawadzić nogą o gwoździe
wystające z desek.
Z dala od tej głównej ulicy na wzgórzach budowano szyby, a przy kopalniach domy dla kierowników kopalni i kasarnie, czyli baraki dla robotników. Prywatnych domów była znikoma ilość. Z trudem wynajął ojciec dla nas mieszkanie. Nie mieliśmy służącej, tylko dochodzącą, i matka musiała
gotować,  co przychodziło jej z trudnością, bo jeszcze nigdy tego nie robiła. Musiała też rano wstawać
i odprowadzać  nas do szkoły. W lecie ciotka Hennigowa wyjechała do Krynicy, a swoje dzieci, dwóch
chłopczyków, wysłała do Truskawca. Z dziećmi pojechała ciotka Julia, służąca i ja. Mieliśmy wynajęte  2 pokoje i kuchnię. Lubiłam spacerować  z synami ciotki po alejach i słuchać  muzyki. Byłam
tam 8 tygodni i przyjemnie spędziłam czas. Po wakacjach zaczęłam uczęszczać do V kl. w rządowej
szkole. Była to zbieranina różnych dzieci, w połowie żydowskich. Czułam się nieswojo w takim towarzystwie, ale potem przyzwyczaiłam się.
Wuj Hennig zaczął  budować sobie willę 7-pokojową w miejscu, gdzie kończy się Borysław, a zaczyna Mraźnica. Codziennie ciotka z dziećmi jechała popatrzeć na budowę i brała mnie z sobą i moją
siostrę. Lubiłam te spacery, bo ciotka miała wygodny powóz, a konie jak smoki. Po oglądnięciu budowy jechaliśmy dalej, a droga prowadziła wśród lasu. W jesieni dom był gotowy, więc nastąpiła
przeprowadzka. Teraz miałyśmy bardzo daleko do ciotki, ale mimo tego chodziłyśmy często, bo tam
był ten „inny świat”, w którym wzrosłyśmy, a który był nam teraz odjęty. Ponieważ  bardzo  lubiłyśmy
ze siostrą budyń, ciotka zostawiała nam po kawałku tej doskonalej leguminy. Tylko to nie był  ten
obrzydliwy budyń, który teraz robi się z proszku, tylko budyń z jaj (10 jaj), orzechów lub migdałów
albo czekolady. Doskonała legumina.
Ojcu powodziło się coraz gorzej. Wspólnik ojca Mond zrobił długi, które obciążyły kopalnię, a wierzyciele widząc, że ma on udziały w warsztatach, zajęli maszyny. Warsztaty stanęły i już nie poszły
w ruch. Ojciec prosił o pożyczkę wuja, ale ten oburzył  się na ojca, bo pierwsza pożyczka nie została
spłacona, i zerwał z nami stosunki. Tylko ja i siostra Maria przychodziłyśmy do ciotki Zofii i od nas
wiedziała, co się u nas dzieje.
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Matka w 1905 r. powiedziała do nas: „Babka przyjedzie!”. „Kiedy mamusiu?! Powiedz! Bo bardzo
się cieszymy”. Babcia to była matka ojca, która mieszkała u swego najstarszego syna Józefa na Śląsku
w Dziedzicach, gdzie była rafineria nafty „Schodnica”. Babcię bardzo lubiłyśmy, bo opowiadała nam
śliczne bajki. W parę dni po przyjeździe babci przyjechała do nas ciotka powozem i po przywitaniu
się z naszą mamą powiedziała: „Dziewczynki, zbierajcie się, biorę was na 2 tygodnie do siebie! Musicie wziąć bieliznę i sukienki!” Prędko spakowałyśmy rzeczy do walizki i pojechałyśmy z ciotką. Po
dwóch tygodniach wróciłyśmy do domu i zastałyśmy dziecko. Był to nasz brat Władysław. Byłyśmy
zaskoczone takim krzykaczem i zachodziłyśmy w głowę, skąd się wziął. Powiedziano nam, że go bocian przyniósł, i uwierzyłyśmy. W listopadzie babka przeziębiła się i umarła 12.11.1905 r.
Borysław rozrastał się. Szybów wiertniczych przybywało. Z daleka wieże wiertnicze wyglądały jak
las. Były jednak częste wypadki nieszczęśliwe w szybach i pożary, bo wtedy jeszcze nie umieli nafciarze ujmować i odprowadzać gazów. Lada iskra, którą wywołało uderzenie żelaza, lub wyjechanie na
tak zwaną „koronę” (górna część szybu) powodowała pożar. Pamiętam, że raz spaliło się przy pożarze
35 ludzi. Byłam na ich pogrzebie, bo pogrzeb był wspólny. Chowano ich po dwóch w jednej trumnie.
Setki ludzi przybyło na pogrzeb. Podczas całego pogrzebu wyły wszystkie syreny na kopalniach, co
było okropnie przejmujące. Drugi wypadek był, zdaje się, w 1903 r. Zapalił się szyb ,,Oil City”. Palił
się parę  tygodni i nie można było ugasić pożaru, bo silny gaz wybuchał z otworu.
Nasz dom stał się niemiły, ponury, więc chciałam się z niego wyrwać. Miałam wtedy 13 lat. Napisałam do stryjka Józefa, u którego była przedtem babka, aby mnie wziął do siebie. Stryj nie miał dzieci,
bo jedynaczka córka umarła na szkarlatynę (28.07.1903 r.). Stryjek napisał do rodziców i przysłał mi
pieniądze na drogę. Przestraszyłam się, że czeka mnie taka daleka droga, ale nie chciałam się wycofać. Spakowano mi rzeczy, odwieziono na stację i oddano w opiekę konduktorowi. Tak zajechałam
do Przemyśla, gdzie zabawiłam jeden dzień u kuzynki Marii i odpoczęłam. Teraz kuzynka odwiozła
mnie do Krakowa i wsadziła do pociągu, który jechał na Śląsk (austriacki). Najgorzej było w Dziedzicach. Z Przemyśla wysłałam telegram, aby stryjek oczekiwał mnie na stacji, ale telegram spóźnił się,
przyszedł wieczór. Nie wiedziałam, co mam robić, a na dobitek słyszałam dokoła niemiecką mowę.
Jak opróżnił się peron, przyszedł do mnie jakiś kolejarz i zapytał po polsku: „Co panienka robi i na
kogo czeka?”. Ucieszyłam się i opowiedziałam mu swoje zmartwienie. Ten pocieszył mnie, że zaraz
przyjedzie autobus z rafinerii, to mnie zabierze. I tak się stało. Siadłam do autobusu i zajechałam na
miejsce. Stryjek i stryjenka bardzo się ucieszyli z mego przyjazdu. Zapisali mnie do prywatnej niemieckiej szkoły do klasy IV. W Borysławiu ukończyłam VI kl., ale tu w 1905 r. poszłam do czwartej,
aby nauczyć  się języka niemieckiego. Na drugi rok miałam iść do szkoły do Bielska. Uczyłam się pilnie i wkrótce opanowałam język niemiecki. U stryjków było mi dobrze. W niedzielę i święta szliśmy
rano do kościoła, a wieczorem na przedstawienie lub koncert. W lecie robiliśmy wycieczki w okolice
Bielska do Cygańskiego Lasu.
Nadeszły wakacje 1906 r. i dostałam list od rodziców wzywający mnie do powrotu. Ojciec zdecydował się iść na posadę i wszedł do spółki naftowej inż. Tolmana. Kopalnia była w Borysławiu, ale
biuro w Stryju, bo tam Tolman mieszkał. Moi rodzice przenieśli się do Stryja. Nie chciałam wracać
do domu, bo tu prowadziłam wygodne, beztroskie życie, ale ojciec przyjechał i zabrał mnie. Stryjenka
bardzo za mną płakała, że odjeżdżam, i dała mi na pamiątkę piękny pierścionek. W parę miesięcy
umarła (28.04.1907 r.).
Jadąc z ojcem przez Kraków, zatrzymaliśmy się. Ojciec oprowadzał mnie po mieście, pokazał mi
Wawel, katedrę, Sukiennice, Kościół Mariacki i inne zabytki. Po powrocie do Stryja zaczyna się nowy
okres mojego życia. Rok 1906. Wszystko układało się dobrze. Matka ucieszyła się z mojego powrotu.
Mieliśmy ładne mieszkanie i zupełnie nowe meble. Zaczęłam uczęszczać do klasy siódmej, a siostra
do piątej. Brat już raczkował. Miałam wiele miłych koleżanek. Poznałam dwóch studentów, którzy
pisali do mnie widokówki i listy miłosne, na które nie odpowiadałam.
Ciotka nasza Zofia była w tym roku w Wenecji i przywiozła nam piękne podarunki, torebki ozdobione muszlą, broszki z mozaiki i kapelusze z egzotycznej słomki. Te kapelusze budziły podziw na
ulicy, wszyscy się za nami oglądali.
W Stryju spotkałam się z moją dawną znajomą Kazią Medyńską. Kazia chodziła już do Seminarium
Nauczycielskiego na pierwszy rok. Rodzice jej mieszkali w Borysławiu, a ona  w Stryju, gdzie miesz77
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kały dwie jej ciocie. W zimie chodziłam z Kazią na ślizgawkę. Ślizgawka urządzana była na stawie,
gdzie na brzegu stał piętrowy pawilon. Na górze grała muzyka, a na dole były szatnie i poczekalnie.
Panienki nie przychodziły tu same, ale pod opieką matki lub krewnej. Te opiekunki siedziały przy
wielkich oknach zwróconych na tor ślizgawkowy. Ja chodziłam z Kazią, a z nami chodziła jedna
ciocia. Zaczęłam się ślizgać przy krzesełku, a potem wzięli mnie studenci za ręce i uczyli ślizgać, lecz
nauka szła mi opornie, bo byłam tęga i niezgrabna. Byłam okropnie rozdrażniona, że inne dziewczynki ładnie się ślizgają, a ja tak nie umiem. Miałam dwie koleżanki, siostry, córki lekarza, które
cudownie holendrowały i tańczyły na lodzie. Największa zazdrość gryzła mi serce, gdy nadszedł
bal na lodzie. Stałam na brzegu i przyglądałam się. Lód cały był oświetlony i widać było doskonale,
co się tam dzieje. Kostiumy były cudowne. Nie zeszłam na lód, bo nie miałam kostiumu i źle się
ślizgałam. Widziałam tylko, jak mój Tolu (moja sympatia) ślizga się i tańczy z najlepszymi i najładniejszymi łyżwiarkami. Rozpłakałam się z żalu i poszłam do domu.
Jakieś fatum wisiało nad nami.  Znowu spotkało nas nieszczęście! Spółka naftowa, w której ojciec
pracował, zbankrutowała. Inż. Tolman, przedstawiciel i współwłaściciel, zastrzelił się. Ojciec stracił
posadę i biuro zamknięto. Matka moja ciężko zachorowała i ja również. Leżałam 5 lub 6 tygodni,
a choć wstałam, to jeszcze długi czas nie mogłam odzyskać  sił. Znowu ratowała nas rodzina. Przyjechał jeden z wujków, przywiózł pieniądze i dał nam na utrzymanie i leczenie. Leczył  mnie dyrektor szpitala, a gdy nie miał czasu przyjść, przysyłał swego asystenta, który po zbadaniu siadał  koło
mojego łóżka i opowiadał mi różne historie, aby mi się nie nudziło. Czasem siedział całą  godzinę.
Pamiętam dziwny moment, jak po chorobie w maju wyszłam pierwszy raz z domu i poszłam na
„corso”. Była to aleja wysadzana kasztanami, a pod drzewami były ławki. Świat wydawał mi się taki
piękny! Słońce świeciło, kasztany kwitły, a ludzie przechadzali się i uśmiechali. Zdawało mi się tylko,
że wszyscy na mnie patrzą.
Ojciec dostał posadę księgowego w warsztatach w Stryju, gdzie pracował do trzeciej, od czwartej prowadził księgi handlowe adwokata, który miał   kopalnię nafty i udziały w Borysławiu. Byt
nas polepszył  się. Wynajęliśmy lepsze mieszkanie w nowej kamienicy i znowu życie potoczyło się.
W 1907 r. ukończyłam 7 klasę i spodziewałam się, że będę się dalej uczyła. Tymczasem ojciec kategorycznie oświadczył, że nie będę chodziła do szkoły, bo muszę nauczyć  się gotować, abym nie
wyrosła na taką, jak nasza mama, która nic nie umie i wstydzi się wyjść  do sklepu. Rzeczywiście, że
matka nie umiała gotować  i do sklepu nigdy nie chodziła, chyba kupić nam płaszcze, buciki lub kapelusze. W ogóle mało wychodziła z domu. Nie było się zresztą czemu dziwić, bo matka była wychowana na „cieplarnianą panią”, a prócz tego nie miała żadnej energii życiowej, wszystkiego się bała.
Ogarnęła mnie rozpacz! Nienawidziłam gotowania, garnki były mi wstrętne. Zaczęłam się namyślać,  jakby się od tego wykręcić, a tu przypadek przyszedł mi z pomocą. Podczas wakacji spotkałam
się z moją nauczycielką i zaczęłyśmy rozmawiać. Nauczycielka rzekła: „Powiedz mi, kochana, co
będziesz dalej robiła?”. „Nic, proszę Pani – odrzekłam – ojciec nie chce słyszeć nawet o tym, abym
się uczyła! Chce, abym siedziała w domu, gotowała i potem za mąż wyszła”. Nauczycielka bardzo
się zdziwiła i obiecała, że przyjdzie do nas i pomówi z ojcem. Minęło jednak wiele dni, już zwątpiłam w obietnicę, gdy ktoś zapukał i weszły dwie panie. Była to nauczycielka ze swoją przyjaciółką.
Zaczęła tłumaczyć ojcu, że szkoda byłoby, aby moje zdolności zmarnowały się. Mówiła, że takiej
pilnej i mądrej uczennicy dawno nie miała. Ojciec nie chciał ustąpić. Wymawiał się tym i owym,
a wreszcie powiedział, że nauka dużo kosztuje. Nauczycielka była nieustępliwa. Targowali się tak
przez godzinę. Wreszcie stanęło na tym, że mogę się uczyć, ale ojciec nie będzie o tym wiedział i do
tego dokładał.
W Galicji nie było nigdzie gimnazjum żeńskiego. W męskim gimnazjum nauka trwała 8 lat. Uczono jeszcze łaciny i greki. Jedna córka profesora chciała się dalej kształcić, to chodziła do męskiego
gimnazjum i tylko przysłuchiwała się lekcjom, a co pół roku zdawała egzamin we Lwowie. W Stryju
było tylko Prywatne Seminarium Nauczycielskie, nawet bez prawa publiczności (to jest bez zdawania matury). Nauczycielka moja p. Fr., znając różne wpływowe osoby, wyrobiła mi to, że zarząd
miejski uchwalił dla mnie stypendium w wysokości opłaty szkolnej w Seminarium. Radość moja
była ogromna. Byłam bardzo wdzięczna dobrej nauczycielce, że tak zajęła się moim losem, choć
znała mnie dopiero 1 rok.
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Zaczęłam uczęszczać do Seminarium Nauczycielskiego. Książki sobie pożyczyłam, a kilka kupiłam.
Rano byłam w szkole, po południu udzielałam korepetycji, a wieczorem wracałam i uczyłam się. Było
mi ciężko, ale jakoś dawałam sobie radę. Na świadectwie miałam noty same bardzo dobre.
Idąc na korepetycje, często spotykałam się ze studentem z VI kl. gimn. Władysławem Wójcickim.
Zawsze szedł ze mną kawałek drogi i rozmawiał. Raz wręczył mi list, w którym pisał, jak mnie kocha.
Znajomość skończyła się tragicznie. Jednego dnia zauważyłam w szkole, że koleżanki coś szepczą
między sobą i spoglądają na mnie. Wreszcie jedna podeszła do mnie i powiedziała: „Czy wiesz o tym,
że Władek jest w szpitalu ciężko chory? Bucik  obtarł mu piętę i dostał zakażenia krwi!” Serce ścisnęło  mi się z żalu, ale łudziłam się, że wyzdrowieje, bo ucięli mu kawałek nogi. Płonna była nadzieja.
Na drugi dzień zobaczyłam klepsydry – Władek umarł.
Po południu poszłam do kostnicy szpitalnej, aby go zobaczyć po raz ostatni, leżał, jakby spał. Bólu
i rozpaczy mojej nie można opisać. Tak go kochałam, a nawet nie pocałowałam się z nim nigdy. Zachorowałam z rozpaczy i nie mogłam iść na pogrzeb. Gdy kondukt pogrzebowy przechodził koło
naszego domu, a orkiestra studencka zagrała „W mogile ciemnej”, myślałam, że mi serce pęknie.
Matka siedziała koło mego łóżka i okładała mi głowę zimnymi kompresami. Dopiero po paru dniach
uspokoiłam się i poszłam do szkoły i na cmentarz. Całe zapomnienie znajdowałam w nauce.
Pierwszy rok Seminarium (1908 r.) zakończyłam z celującym postępem. Uważano mnie za solidną
uczennicę, więc powierzono mi wypełnianie katalogów i pisanie świadectw. Profesor wpisywał cyfrę
ołówkiem, a ja wpisywałam całą notę atramentem. Funkcję  tę pełniłam 4 lata. Po wakacjach zaczęłam uczęszczać na drugi rok nauki. Ubierałam się bardzo ładnie, bo miałam dość pieniędzy z korepetycji. W listopadzie przeziębiłam się i dostałam zapalenia płuc. Przeleżałam 4 tygodnie, a gdy się
podniosłam, zaczęłam się pilnie uczyć, tak że na półrocze znowu dostałam bardzo dobre świadectwo.
Jednakże jeszcze kaszlałam.
W maju 1909 r. przyjechał stryjek Józef z Dziedzic z nową żoną (bo tamta umarła). Zapraszali
mnie, abym przyjechała do nich na wakacje, więc pojechałam. Stryjenka okazała się bardzo dobrą
kobietą. Poszła ze mną do doktora i pilnowała, abym zażywała lekarstwa. Znowu jeździliśmy do
różnych miejscowości. Raz pojechaliśmy do Wiednia, gdzie stryjenka miała krewnych. Wtedy byłam
pierwszy raz w prawdziwym teatrze. Potem pojechaliśmy do Linzu i Salzburga. Pobyt w Dziedzicach
wpłynął  doskonale na moje zdrowie, bo ciągle przebywałam na świeżym powietrzu w ogrodzie lub
lesie, tak że po wakacjach już silniejsza zabrałam się do nauki.
Miałam dużo koleżanek, ale z żadną  nie przyjaźniłam się zbytnio, a powód był taki: z koleżankami
inteligentniejszymi z bogatych domów nie mogłam bliżej żyć, bo nie mogłam im dorównać pieniędzmi, mieszkaniem itp. Były to córki doktorów, inżynierów, adwokatów. Z mniej inteligentnymi nie
chciałam żyć, bo raziły mnie swoimi prostymi manierami i wysławianiem się. Zawsze porównywałam siebie do Twardowskiego, który wisi między ziemią a niebem. Tak jak ja byłam między koleżankami. Z jednymi nie mogłam żyć i przyjaźnić  się, z drugimi nie chciałam.
Wtedy zaczęły się tworzyć różne tajne stowarzyszenia. Namówiły mnie koleżanki, abym się też do
jednego towarzystwa zapisała, ale jak się ono nazywało, zapomniałam. Praca w towarzystwie polegała
na uczeniu się historii polskiej, literatury i robieniu referatów. Posiedzenia odbywały się w różnych
miejscach. Kilka razy były w bibliotece w godzinach, kiedy nikogo nie było. Innym razem w mieszkaniu jednej koleżanki, a parę razy w składzie trumien. I podczas czytania referatu siedziałyśmy na
trumnach. W parę tygodni przestałam chodzić na zebrania. Zabierały mi dużo czasu, jak również nie
miałam czasu na robienie referatów. W ogóle te towarzystwa nie miały sensu. Przecież tej historii i literatury uczyłyśmy się w szkole, więc po co była konspiracja. W ogóle w Galicji była zupełna  wolność
pod względem naukowym. Galicja miała autonomię, urzędników Polaków i można było żyć zupełnie
swobodnie w duchu polskim, bo nie było systemu szpiegowskiego. Najwięcej wzruszało mnie, jak
podczas obchodów narodowych w kościele śpiewano „Boże, coś Polskę” i „Z dymem pożarów”. Ta
pieśń robiła na mnie wielkie wrażenie i gdy śpiewali, płakałam.
Ojciec mój całe życie chciał być niezależny, bo nie chciał nikogo słuchać, więc nie chciał być na
żadnej posadzie. Choć miał teraz dwie dobre posady i dobrze się nam powodziło, jemu po głowie
chodziły fabryki i samodzielność, na której źle wychodził. Do spółki z adwokatem, któremu prowadził księgowość, założył fabrykę kufrów podróżnych, waliz i teczek. Do fabryki na robotnicę  zgłosiła
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się Emilia K. Była to córka nauczyciela ze wsi, którą uwiódł jakiś nauczyciel i zostawił z dzieckiem,
dziewczynką. Po paru tygodniach zaczęła romans z moim ojcem. Ojciec zaczął  pić i awanturować  
się w domu.
Siostra moja ukończyła wtedy siódmą klasę i ojciec pozwolił jej zapisać się do Seminarium Nauczycielskiego. Nie robił jej żadnych trudności. W domu było u nas coraz gorzej. Mama ciągle płakała,
ojciec awanturował się i mało dawał pieniędzy na życie. Z tego wszystkiego rozchorowałam się na
nerwy. Doktor kazał mi wyjechać z domu na jakiś czas, bo inaczej dostanę rozstroju nerwowego.
Byłam wtedy na trzecim roku. Właśnie nadeszły ferie wielkanocne, które czasem trwały 2 tygodnie,
więc pojechałam do kuzynki Marii do Przemyśla. Kuzynka już wyszła za mąż. Pobyt u niej dobrze mi
zrobił i nerwy moje uspokoiły się. Kuzynostwo starali się o to, aby mi czas urozmaicić, więc często
chodziliśmy na przedstawienia.
W Przemyślu miałam taką przygodę! Raz wieczorem poszliśmy do jakiegoś lokalu na kabaret. Byłam wtedy ładnie ubrana. Miałam granatowy kostium, błękitną jedwabną bluzkę i kapelusz wiosenny
z jedwabiu granatowego z niebieską wstążką. Przy drugim stoliku siedział jakiś przystojny blondyn
o pięknych oczach i dyskretnie kokietował mnie. Kuzyna mego widać znał, bo mu się ukłonił. Odchodząc z lokalu, znalazłam w kieszeni żakietu bilet od nieznajomego. Prosił mnie, abym przyszła do
parku na schadzkę. Pokazałam list kuzynce i na schadzkę nie poszłam. Na drugi dzień po nieudanej
schadzce spotkał się kuzyn z Olińskim (tak się ten facet nazywał). Oliński prosił, aby mógł przyjść
i złożyć wizytę, bo ja mu się bardzo podobam. Kuzynka, gdy się o tym dowiedziała, nakrzyczała na
męża, że źle zrobił, godząc się na tę wizytę. Bała się, że gdy zacznę tę znajomość, szkoła wywietrzeje
mi z głowy, a lepiej będzie, gdy ukończę Seminarium. Kuzyn powiedział Olińskiemu, że wyjechałam,
a rzeczywiście wyjechałam za 3 dni. (Na tym się nie skończyło, ale o tym piszę dalej). Wróciwszy do
domu, zabrałam się do nauki i dużo czytałam.
W maju zaprosiła mnie koleżanka na imieniny. Zabawa była doskonała, gdyż był prawie cały klub
mandolinistów, którzy grali całą noc. Moje koleżanki tańczyły, ja nie, bo nie umiałam tańczyć. Między mandolinistami był bardzo przystojny student Emil Maliński. Był to wysoki szatyn z ciemnymi
oczami. Mundur studencki miał doskonale skrojony, obcisły, podbity czerwonym jedwabiem. Grał
na fortepianie, gitarze, mandolinie i bałałajce. W przerwach, gdy nie tańczono, przysiadł się do mnie
i rozmawiał. Powstała między nami miłość od pierwszego wejrzenia. Odprowadzał mnie na lekcje,
przynosił róże, chodziliśmy na spacery do parku. Tak trwało do wakacji. Na wakacje pojechał do
swoich krewnych, a gdy wrócił, zaręczył się z bogatą panną. Po wakacjach wzięłam się ostro do nauki.
Popołudnia spędzałam na korepetycjach. Tak zeszła zima.
W maju 1911 r. nasza szkoła robiła przedstawienie ku czci Konopnickiej i Orzeszkowej, bo była
pierwsza rocznica ich śmierci. Odegrano Konopnickiej „Sclavus saltans”. Ponieważ w jednej scenie
przychodzi „taniec z szablami”, jedna uczennica jeździła 2 razy w tygodniu do Lwowa i uczyła się
tego tańca. Ja miałam mieć słowo wstępne. Chciałam ułożyć sama, lecz nie wypadało dobrze. Jedna
koleżanka napisała do Wilama Horzycy, który właśnie chodził na uniwersytet w Wiedniu, (pochodził
ze Stryja). Horzyca po egzaminach i powrocie z Wiednia pisał do pism ilustrowanych. Jakiś czas był
dyrektorem teatru w Warszawie i Toruniu. Umarł w 1959 r. Horzyca ułożył i przesłał mi słowo wstępne, które było bardzo ładne. Jaka była u nas w Galicji wolność słowa, świadczy zakończenie przemówienia: „I kiedyś powieje wiatr od Karpat i Tatr płynący przez wolne już polskie ziemie i przyniesie
im hołd Ziemi Polskiej nie zapominającej o swych „Bohaterkach”. Bito mi brawo, a szczególnie za to
zakończenie. Cudownie wypadł  koleżance Stasi „taniec z szablami”. W przyszłości została aktorką
w Warszawie i żoną Horzycy.
Przy końcu roku szkolnego wszystkie uczennice czwartego roku pojechały z pielgrzymką do Kochawiny, gdzie był cudowny obraz Matki Boskiej, aby ubłagać sobie pomyślny egzamin. Te które
chciały być nauczycielkami (bo wiele uczyło się tylko dla własnego wykształcenia), miały jechać do
Przemyśla i tam zdawać egzamin dojrzałości, a od wyniku tego egzaminu zależało, czy nasze Seminarium w Stryju dostanie prawo publiczności (tzn. czy egzamin maturalny będzie odbywał się w Stryju). Znowu miałam kłopot, bo na jazdę do Przemyśla i egzamin potrzebowałam pieniędzy, a ojciec
nie chciał mi ich dać. Powiedział, że go to nie obchodzi, zresztą potrzebuje pieniędzy na fabrykę.
Napisałam do ciotki. Ciotka z mężem i wuj Władysław z żoną wybierali się nad morze do Ostendy
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(Belgia). Mieli zwiedzać Belgię i Holandię. Wuj Hennig kupił ciotce w tej podróży brylanty. Mąż
ciotki Zofii był bardzo bogaty. Wycofał się z interesów, kupił sobie kamienicę we Lwowie (koło Politechniki) i żył z procentów, a większą część pieniędzy ulokował w banku szwajcarskim. Tak to jemu
powiodło się, a mój ojciec wszystko stracił jak wielu, wielu innych nafciarzy. Pamiętam, że dwóch po
stracie majątku zastrzeliło się, jeden zażył truciznę.
Ciotka Zofia przysłała mi zaraz granatowy materiał na suknię do matury (musiała być czarna lub
granatowa) i dużą sumę pieniędzy. Pojechałam do Przemyśla i ulokowałam się u kuzynki Marii. Często przychodziła do mnie koleżanka Stasia T. i uczyłyśmy się razem. Byłyśmy zdenerwowane i zmęczone. Raz Stasia przyniosła jakieś proszki, niby na uspokojenie nerwów, i zażyłyśmy obie. Po tych
proszkach bolał mnie żołądek parę dni i kuzynka musiała iść ze mną do lekarza. Powiedział, że to jest
lekkie zatrucie. Nakazał mi ścisłą dietę i przez to bardzo osłabłam.
W czerwcu 1911 r. zaczął się egzamin i trwał przeszło dwa tygodnie. Przez pierwszy dzień pisaliśmy rano zadania, co dzień inne, a więc : 1) z literatury polskiej, 2) z literatury ruskiej (ukraińskiej),
3) z niemieckiego, 4) z matematyki z geometrią, 5) z fizyki, 6) z przyrody. Po południu każdego dnia
zdawałyśmy zręczność, tzn. śpiew, rysunki, roboty ręczne, gimnastykę. Przy gimnastyce prócz ruchów pytano zasad gimnastyki szwedzkiej na pamięć. Jeden tylko jedyny punkt pamiętam do dzisiaj:
„Kuczki przysiady, klęczki przysiady ćwiczą mięśnie uginające i prostujące nogi”. Na drugi tydzień
zaczęły się lekcje praktyczne z komisją złożoną z trzech lub czterech osób. Tak byłam wyczerpana, że
jeździłam dorożką, bo chodzić nie mogłam.
Teraz okazało się, że miałyśmy w Seminarium za mało lekcji praktycznych. Wiele z nas nie wiedziało, jak przygotować się do lekcji. Trudność stanowiło to, że jedną godzinę lekcji miały prowadzić dwie
lub trzy uczennice, które często wcale się nie znały i nie wiadomo, gdzie mieszkały, tak że nie można
się było z partnerką porozumieć. Prócz naszych uczennic ze Stryja zdawały uczennice z różnych miasteczek. Zadania i lekcja praktyczna poszła mi dobrze. Teraz zaczął się egzamin ustny. Zdawałyśmy
po dwie rano i po dwie po południu.
Język niemiecki można było zdawać w trzech odmianach (wariantach): 1) z obowiązku, 2) jako
przedmiot nauczania, 3) jako wykładowy język. W pierwszych dniach zaszedł wypadek, że jakaś
uczennica została „spalona” z niemieckiego i otruła się. Teraz nikt nie chciał zdawać inaczej, tylko
z obowiązku, bo najmniej pytali. Ja także zrobiłam to  głupstwo, a potem po dziesięciu latach odpokutowałam za tę moją głupotę przy egzaminie wydziałowym (o czym piszę później). Egzamin zdałam
dobrze, co wywołało oburzenie w Stryju, bo byłam doskonale przygotowana i spodziewali się, że będę
miała postęp bardzo dobry. Myślę, że dlatego dostałam słabszą notę, bo przy egzaminie miałam tremę i byłam osłabiona chorobą żołądka. Zresztą żadna z naszych dziewczynek nie zdała z postępem
bardzo dobrym. Mnie cieszyła ta nota i w ogóle to, że już mam egzamin poza sobą i pójdę na posadę.
Nie przewidywałam żadnych trudności, a jednak wkrótce rozczarowałam się.
Cały czas gdy chodziłam do Seminarium, nie przyszło mi do głowy, abym miała uczyć na wsi i nigdy nam o tym nie wspominali. Byłam pewna, że będę uczyć w Stryju. Po powrocie z Przemyśla zaczęłam się starać o posadę i wtedy przekonałam się, że nie ma żadnej nadziei, abym w Stryju dostała
posadę, a nawet w powiecie stryjskim. Było to dla mnie okropne rozczarowanie. Chciałam zmienić
zawód i iść na pocztę za urzędniczkę, ale koleżanki odradziły mi, a ja głupia posłuchałam. Starając się
o posadę, zaczęłam poznawać życie. Koleżanki, które słabo uczyły się i ledwie przepchały się przez
Seminarium i ledwie zdały egzamin, dostały całkiem dobre posady, bo miały protekcję. Wtedy poznałam, jak wszechwładną panią jest protekcja. W powiecie stryjskim nie było wolnych posad, więc
wniosłam podanie do Drohobycza. Poradzono mi jednak, abym użyła protekcji. Napisałam list do
wujka Władysława, który był inżynierem i miał szerokie stosunki. Ten poparł mnie i dostałam posadę w Mraźnicy obok Borysławia.
W czasie wakacji przeprosiłam się z Lunkiem. Chodziliśmy znowu na spacery, przynosił mi kwiaty
i książki do czytania. Ponieważ należał do klubu mandolinistów, często urządzali mi w nocy serenady. Pod koniec wakacji zaczęłam przygotowywać się do wyjazdu. Kupiłam sobie kosz, zapakowałam
tam pościel, budzik, maszynkę spirytusową, różne potrzebne rzeczy. Ojciec odwiózł mnie do Mraźnicy. Skończyła się beztroska młodość i zaczęło się uciążliwe życie pełne zasadzek na moją głupotę.
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drugiej strony rynku, na rogu ulicy Truskawieckiej (Grunwaldzkiej) i Borysławskiej, była cerkiew greckokatolicka. W niedzielę obie te świątynie – rzymskokatolicka i greckokatolicka – zawsze były przepełnione wiernymi. Ulica Truskawiecka prowadziła z Rynku, poprzez Górkę, do Truskawca i do poddrohobyckich wsi – Stebnika i Solca. Ulica Borysławska prowadziła z Rynku, poprzez
Młynki albo Górną Bramę, do Borysławia. Obie szosy były tylko częściowo bite i nieasfaltowane
(Borysławska). Truskawiecka od strony Rynku była częściowo wyłożona granitową kostką.
O bóżnicach-synagogach już nieco wspomniałem. Ta główna synagoga, największa i najważniejsza,
była na Łanie. Drugą co do wielkości, ważności i socjalnego statusu była Ojse Cheised przy ulicy
Piłsudskiego, róg Kraszewskiego. Do niej należeli ludzie na ogół bogaci i zamożni. W jaki sposób
mój ojciec się tam znalazł – nie wiem. Zamożny nigdy nie był, a o bogactwie nawet mówić nie ma
co; przynajmniej za moich czasów, na ile pamiętam. Być może były to pozostałości z poprzednich
czasów, kiedy pracował i powodziło nam się nieźle. Bo opłaty synagogalne, zdaje się, były wcale niemałe. Cała reszta drohobyckich bóżnic to były stosunkowo prymitywne Domy Modlitwy, (sztibłs)
porozrzucane po całym mieście.
Kin w Drohobyczu było dwa – kino Sztuka i kino Wanda ( przed tym Wawel). Bilety wstępu dla
dzieci mego stanu były dosyć wysokie. Na kino nie dostawałem pieniędzy i w tym względzie musiałem
sobie sam radzić – czy to przez świadczenie różnych usług starszemu rodzeństwu, czy też zbieranie
szmelcu i temu podobne. Kasjerka w kinie wpuszczała nas za 25 groszy, przy cenie najtańszego biletu
(3. miejsce) 50 groszy. Czasem zabierało mnie do kina któreś ze starszego rodzeństwa. Tego, ażeby
któreś z rodziców kiedykolwiek chodziło do kina – nie pamiętam.
Sal teatralnych było dwie. Jedna, Sokół, w budynku tzw. Domu Strzeleckiego, zrzeszenia sportowego
o tejże nazwie; druga, niedawno przed wojną zbudowana jako Dom Legionowo-Strzelecki na części terenu Parku Miejskiego z wejściem frontowym bezpośrednio od ulicy Mickiewicza. Przyjeżdżały  różne
zespoły artystyczne z całej Polski, w tym też gwiazdy pierwszej wielkości: Loda Halama, Hanka Ordonówna, Mira Zimińska, Eugeniusz Bodo, Chór Dana i wiele innych. Wystawiane też były od czasu do
czasu sztuki żydowskie z Idą Kamińską. Z recytatorów zapamiętałem takie nazwisko jak Józef Kamen.
Przypomniał mi się również występ amatorskiego zespołu teatralnego Kultur Ligi w języku żydowskim
– „Kajtn” (Kajdany). Bilety wstępu były wcale nietanie, ludzie jednak chodzili, bo mimo wszystko w jakiś sposób chcieli zaspokoić ten głód kulturalny. Z kawiarń, oprócz ratuszowego Babraja, była kawiarnia
Szolza, w której nieduża orkiestra przygrywała do tańca; od czasu do czasu odbywały się w tej kawiarni
five-clocki, jakkolwiek większość publiczności nie bardzo wiedziała, co to jest i czym to się je.
Hoteli było kilka – Europejski (taki lepszy), Szechtera, Dependance, no i malutki hotelik o pretensjonalnej nazwie Astoria. Według dzisiejszych kryteriów były to hotele o gwiazdkach raczej minusowych. W hotelu Europejskim kiedyś zatrzymał się Włodzimierz (Zeew) Żabotyński z okazji ślubu
Menachema Begina (1937?), przywódcy Bejtaru na Polskę, z jedną z córek znanego drohobyckiego
adwokata dr. Arnolda. Begin w tym czasie odbywał aplikanturę postuniwersytecką u adwokata Arnolda i u niego też podobno mieszkał. Ślub odbył się w Truskawcu w jednym z tamtejszych pensjonatów.
W Drohobyczu dostojnych gości witał tłum bejtarowców w brązowych koszulach, zdaje się na koniach
(oczywiście wypożyczonych do tego celu). Miejscowa policja strzegła porządku. Aliza (wtedy nazywała się inaczej, bardziej po polsku) miała bliźniaczą siostrę, której imienia nie pamiętam; w czasie
okupacji zginęła w Oświęcimiu. Raz do roku przyjeżdżał do naszego miasta i rozbijał swój 4-masztowy
namiot na Stawiszczu naprzeciw remizy strażackiej cyrk Staniewskich. Dużo było zwierząt i klownów,
w sumie frajda dla dzieci i też dla dorosłych. Straż  pożarna miała swoją orkiestrę – dętą i rżniętą – jak
się mówiło. Przygrywała ona zazwyczaj na uroczystościach weselnych i w czasie świąt narodowych:
3 Maja i 11 Listopada; czasami też przygrywała na pogrzebach prominentów miejskich.
Szkół powszechnych, 7-klasowych, było pięć: Konarskiego dla chłopców (tzw. czerwona szkoła, od
koloru zewnętrznej elewacji), Orzeszkowej dla dziewcząt, Mickiewicza dla chłopców (tzw. biała szkoła,
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też od koloru zewnętrznej elewacji), Królowej Jadwigi dla dziewcząt, Kołłątaja dla chłopców i dziewcząt na Stryjskiej, dosyć daleko od centrum miasta. Nauczanie było obowiązkowe i bezpłatne. Bez tej
masy zakamuflowanych, stosunkowo wysokich opłat, jak to ma miejsce dziś, czemu nie wszystkie rodziny mogą podołać, a szczególnie takie, gdzie jest dwoje, troje i więcej dzieci w przybliżonym wieku
szkolnym. I to pomimo krzykliwych i demagogicznych twierdzeń izraelskiego Ministerstwa Oświaty,
że nauka w szkołach powszechnych jest bezpłatna. W szkołach, w moim czasie, dzieciom, które tego
potrzebowały, wydawano na trzeciej, dużej przerwie, kubek gorącego kakao i bułeczkę.
Gimnazjów, wszystkie płatne, jakkolwiek niekiedy z ulgami dla uczniów niezamożnych, było sześć
(wcale nie tak mało). Gimnazjum Państwowe im. Króla Władysława Jagiełły (tarcza 552) dla chłopców, przyjmowano tam również Żydów – czy i według jakichś kryteriów procentowych – nie wiem.  
Że studentów Żydów było niemało – to fakt. Ile wynosiła taksa miesięczna – nie wiem. Gimnazjum
na ulicy Szewczenki, zdaje się koedukacyjne (dla chłopców i dziewcząt, tarcza 626). Wysokości opłat
nie pamiętam. Gimnazjum Handlowe – nazwy, tarczy i wysokości opłat – nie pamiętam. Gimnazjum
Ukraińskie imienia Iwana Franki, zdaje się koedukacyjne, przy ulicy Śnieżnej; również w tym wypadku tarczy i wysokości opłat nie pamiętam. Przypuszczam jednak, że dostęp i opłaty były bardziej
dogodne i liberalne, jako że społeczności ukraińskiej zależało, ażeby ta uczelnia nie tylko istniała i prosperowała, ale też i liczebnie się rozwijała; językiem wykładowym  podobno był ukraiński; było tam
wielu studentów z poddrohobyckich wsi. Sądzę, że w jakiś sposób musiała być subsydiowana przez
organizacje ukraińskie.
Gimnazjum koedukacyjne dla chłopców i dziewcząt żydowskich imienia Leona Sternbacha na ulicy Szaszkiewicza (z tarczą 625); popularna nazwa – Blata Gimnazjum – od nazwiska dyrektora. Ile
wynosiła taksa – nie wiem. Tyle tylko wiem, że były ulgi dla niezamożnych studentów wykazujących
się dobrymi wynikami w nauce. Gimnazjum i Liceum Mechaniczne, czyli tzw. Średnia Szkoła Techniczna dla chłopców (z tarczą 175), daleko od centrum miasta, bo aż na ulicy Raniowieckiej, tuż przy
torze kolejowym w pobliżu Dużej Stacji (kolejowej). Opłata miesięczna była wysoka, zdaje się około
50 złotych miesięcznie. Również poziom był wysoki. Dla wielu dyscyplin (przedmiotów) angażowano
wykładowców, a czasem i profesorów Politechniki Lwowskiej. Dojeżdżali pociągiem, bo auta nie były
wtedy tak rozpowszechnione jak dzisiaj. Szkoła ta w dużej mierze była ukierunkowana na przygotowywanie techników dla przemysłu naftowego w Drohobyczu, Borysławiu, a nawet dla innych roponośnych terenów (Jasło, Krosno, Gorlice). Do szkoły tej przyjmowano po 7 klasach szkoły powszechnej
w odróżnieniu od innych gimnazjów, do których szło się po 6 klasach. Dyrektorem, a może  i właścicielem, był inż. Czajka. Szkoła ta zawsze była przedmiotem moich najskrytszych marzeń. We wszystkich gimnazjach i średnich szkołach obowiązywały przepisowe mundurki dla chłopców i dziewcząt,
z naramienną tarczą (na lewym rękawie) z numerem szkoły. Chłopcy musieli nosić przepisowe czapki
z daszkami i emblematem szkoły. Dla dziewcząt obowiązywały berety.
Wszystkie [?] wspomniane gimnazja miały państwowe uprawnienia maturalne upoważniające do
ubiegania się o wstęp na wyższe uczelnie – uniwersytety i politechniki.
Komunikacji publicznej jako takiej w naszym mieście nie było. Poruszanie się było ograniczone do
dorożek konnych (fiakrów), taksówek i niedużej ilości autobusów. Wszystko to było w rękach prywatnych, bez jakiegokolwiek poparcia czy też subsydiowania ze strony władz miejskich. Do Borysławia
i Truskawca jeździło się jednym z trzech wymienionych środków lokomocji. Do Borysławia można
było również jechać pociągiem, co nie bardzo było wygodne z uwagi na duże odległości stacji kolejowych od centrum miasta.  Ludzie się podśmiewali, że Borysław to już koniec świata, bo tam się tory
kolejowe kończyły. Drohobycz  natomiast był bardzo dumny z tego, że dokądkolwiek borysławianie
by się nie wybierali – czy to do Paryża, czy Nowego Jorku, Rzymu, Berlina – zawsze musiało to być via
Drohobycz. Autobusy, a było ich bardzo niewiele, należały do spółki Mojak i Bernstein. Rozkładów
jazdy nie było. Jeżeli nabór pasażerów był odpowiednio wystarczający, wtedy ruszało się w drogę. Cała
jazda trwała 1/2–3/4 godziny. Dorożką konną trochę dłużej. Do Lwowa jeździło się koleją (101 kilometrów). W ostatnich latach uruchomiono tzw. Luxtorpedę, ale to już był niebywały luksus. Jakoś nie
mogę sobie przypomnieć, aby ludzie naszego stanu jeździli do Lwowa tym, na ówczesne czasy, supernowoczesnym środkiem lokomocji. Do miejscowości podmiejskich, okolicznych wiosek komunikacji
motorowej nie było. Jeździło się tam wynajmowanymi dorożkami albo przygodnymi furmankami.
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My, dzieci, chodziliśmy na ogół piechotą. Jeżeli o mnie chodzi, to przed wojną nigdy we Lwowie nie
byłem. A bardzo się chciało. Po wojnie natomiast bywałem w większości stolic Europy, w obu – północnej i południowej – Amerykach, ale do Lwowa jakoś dotrzeć mi nie przyszło. Wiele razy jeździłem
służbowo do Moskwy, ale o Lwów nie zahaczyłem i to pomimo że miałem tam brata. Dlaczego? Nie
mam na to wytłumaczenia. W Drohobyczu po wojnie również nie byłem. Ale to już celowo. W mojej pamięci pozostał ten stary Drohobycz sprzed wojny, ten Drohobycz zamordowany, zgładzony,
Drohobycz, który umarł. A nowy, ten rzekomo powstały na gruzach, nowy Drohobycz przesiąknięty
krwią najdroższych i bliskich mojemu sercu ludzi – mnie nie interesował. Po prostu nie chciałem
tych starych obrazów zacierać w mojej pamięci. Może, a raczej wiem na pewno, że nie mógłbym tego
wszystkiego zapisać, tak jak to właśnie teraz robię.
Jakaś dziwna nostalgia? Czy ja wiem? Pojęcia nie mam. Czy ten nasz przedwojenny Drohobycz
miał jakieś zaplecze rekreacyjne? Dla ludzi niezamożnych naszego stanu, raczej nie. Ci średniozamożni wyjeżdżali latem do Podbuża, Monasterzysk, Kropiwnika i jeszcze tam gdzieś. Wynajmowali
u miejscowych chłopów izbę, zabierali ze sobą naczynia, balie, miednice, pościel, częściowo też
produkty – wszystko, co niezbędne było do przetrwania 3–4 tygodni. Lokowali się zazwyczaj blisko
jakiejś rzeczułki czy bajorka, lasku, do którego zresztą nie zawsze można było zachodzić, bo stanowił on prywatną własność jakiegoś dziedzica lub obszarnika, pilnowanego przez umundurowanego
gajowego z prawdziwą strzelbą i psem. Przed wyjazdem odbywało się rodzinne ważenie na odważnikowej wadze u Morgensterna i po przyjeździe na tejże wadze. Wtedy, nie tak jak dzisiaj, jeździło
się po to, ażeby przybrać na wadze, a nie stracić. Dzieci opychało się żarciem i samemu sobie też nie
żałowano, bo taki był święty cel: przybrać na wadze i przez to nabrać sił na resztę roku. Jeżeli waga
nie pokazywała przybytku – czas i pieniądze uważano za stracone. Mężowie, głowy rodzin, swoich
interesów nie ważyli się opuszczać  i tylko czasem dojeżdżali, na dzień, dwa. Moja rodzina takich
wakacji nigdy nie sprawiała. Nie stać ją na to było.
My, dzieci, się „rekreowali”, chodząc się kąpać do takiej rzeczułki – potoku, który się nazywał
Skiebicze, jakieś 8 kilometrów za miastem. Przechodziło się przez Hyrawkę [Chyrawkę], potem
trzeba było przeciąć dwa lasy i dobrze wytrzeszczać głazki, ażeby się nie napatoczyć na leśniczego.
Po szczęśliwym dotarciu do rzeczki trzeba się było przeprawić  przez kładkę – pień drzewa spinający
oba brzegi, w tym miejscu wysokie na jakieś 4 metry. Prymitywna poręcz tylko wzdłuż jednej strony
kładki. Strasznowacie było, ale drogi powrotnej też nie było. Trzeba było przechodzić, nie zamykając oczu. Rzeczułka była 4 metry szeroka; woda sięgała pół metra wyżej pępka, czasami u samych
brzegów bywały zdradliwe dziury. Czy ktoś się kiedyś tam utopił? Chyba nie, chociaż raz widziałem,
jak jeden z chłopaków wpadł do takiej dziury i trzeba go było stamtąd „ratować”. Większość drogi
przechodziliśmy na bosaka; szkoda było zelówek. W drodze powrotnej dorośli, którzy już gdzieś
pracowali i trochę zarabiali, wstępowali do karczmy Weinfelda na Hyrawce i tam uraczali się poziomkami ze śmietaną i czarnym, wiejskim chlebem. Większość, nawet wśród dorosłych, była na
ogół bez pracy i przełykała ślinkę tak jak my, dzieci. Czasem trafiali się tacy zatrudnieni w rodzinnym interesie i stąd byli przy forsie, fundowali swoim bezrobotnym kolegom.
Na drugim końcu miasta, od strony Górki i dachówczarni, przepływała rzeka Tyśmienica. Taka
prawdziwa rzeka, figurowała na mapie, tyle że brudna od spływających ścieków rafineryjnych. Kąpać
się w niej było niebezpiecznie; wychodziło się z czarnym tyłkiem, trudnym do odmycia. Nieco dalej
był dopływ maleńkiej, na metr szerokiej rzeczułki – Młynówki. Woda w niej była wprawdzie przezroczysta, ale dno kamieniste, z przylepionymi cząsteczkami ropy. Stamtąd też wychodziło się z umorusanym, trudnym do zmycia tyłkiem. Cóż więc było robić? Niedaleko stamtąd był basen kąpielowy klubu
sportowego „Junak”. Tam trzeba było płacić za wstęp, a myśmy tych pieniędzy nie mieli. Basen był
dosyć duży. Trzymali tam stałego ratownika, przyjemnego faceta, Malec się nazywał. Topielców wiele
tam nie bywało, tak że pan Malec większość czasu flirtował z przystojnymi panienkami. Sam też był
nie od rzeczy i może dlatego panieneczki waliły tam całymi gromadami. Czasem jednak znajdowali
się „szwicerzy”, marni pływacy zapuszczający się na głęboką wodę. Pan Malec ratował ich z opresji.
Niektórzy z tych niedoszłych topielców chwalili się potem kolegom. Tak jakby było czym.
Były w naszym mieście również ośrodki siły (fizycznej). Pod tym względem podział miał charakter
raczej narodowościowy, jakkolwiek bez antysemickiego zapaszku. Była grupa polska; nazwiska nie84
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których pozostały mi w pamięci – Mietek Gałuszka, Kuba Filipku, Franek Domański, bracia Załuscy,
Mundek Badak, Tabakiernik i kilku innych. Z drugiej strony była żydowska grupa, której przewodzili
Fiszł-Stefan (przezwisko) i Szłojmy Ruderfer z rodziny rzeźników, bracia Rosberge; innych nazwisk
nie pamiętam, a z pewnością było ich więcej. Obie grupy, w zależności od okoliczności i potrzeb,
dookoptywały innych – mocnych i bitnych facetów. Ukraińcy na ogół zachowywali neutralność i nie
mieszali się w te nieswoje sprawy. Żadnej z tych grup nie zaliczano do jakichś specjalnie zbrodniczych,
notorycznych gangów czy też mafii. Pojęcia takie, w tym czasie, a szczególnie w naszym mieście, nie
były znane. W gazetach specjalnie o tym nie pisano i w radiu o tym nie mówiono. Telewizja jeszcze
nie istniała. Jednocześnie za oceanem, w Ameryce, gangi i mafie były w bujnym rozkwicie. Do nas to
nie docierało, więc się nie było z czego uczyć i co naśladować. Sporadyczne rozróby i bijatyki mimo
to miały miejsce. Tych panów, z obu stron, można było poznać po tym, że nosili laski z pełnego
bambusa z zaokrąglonymi rączkami i „skuwkami” od dołu. Policja się na ogół do tych konfliktów
nie mieszała, bo nie uważała tego za jakiś groźny problem zagrażający porządkowi publicznemu.
Czym się ci ludzie trudnili i z czego żyli – nie bardzo wiem. To, że niektórzy z tej Gałuszkowej grupy „patronowali” „córy Koryntu” w naszym mieście, było widoczne. O Kubie Filipku mówiono, że
w jakimś sensie był na usługach policji. Czy z jednego i drugiego można było „to make a living”, jak
mówią Amerykanie (czy z tego można żyć ?) – nie wiem. Czym się w tym czasie zajmował Fiszł
Stefan – nie wiem. Wiem tylko, że został aresztowany i zesłany do Berezy Kartuskiej, miejsca administracyjnego odosobnienia z jednorazowym terminem 3 miesięcy. Warunki w tym obozie były
bardzo ciężkie. W jakimś sensie wzorowany był na hitlerowskim Dachau. Po to podobno Główny
Komendant Polskiej Policji generał Kordian Zamorski jeździł do Niemiec na zaproszenie Himmlera. Patronował temu obozowi w Berezie Kostek Biernacki, gospodarz tego terenu (wojewoda).
Okres zatrzymania był 3 miesiące. Władze się jednak uchytrzały. Jedną ręką po 3 miesiącach dawały zwolnienie, a jednocześnie drugą wręczały nakaz na kolejne 3 miesiące i tak kilka razy pod
rząd. Nasz znajomy Paweł N. w ten sposób „odkiblował” 7 takich 3-miesięcznych terminów. Jak
mówiono, Fiszla Stefana zesłano tam za nielegalny handel walutą. Po 3 miesiącach wrócił, bardzo
wychudzony, szybko wydobrzał i wrócił do formy. Podobno miał żonę (nie-Żydówkę) i syna.
W odróżnieniu od Fiszla Szlojmy Ruderfer miał sklep rzeźniczy i prowadził przyzwoity tryb życia
rodzinnego. Widocznie „mocarność” to było jego „hobby”. Miał żonę i dwoje dzieci – syna i córkę.
Z synem chodziłem do szkoły powszechnej. Przeżył wojnę w Rosji, wrócił do Polski i niedługo potem
zmarł na serce. Za sowieckich czasów, w latach 39–41, tego rodzaju „hobby” nie było tolerowane. Władza była niepodzielna. Największą mafię stanowili oni sami z ludźmi, których nawieźli ze wschodu. To
była prawdziwa i bezwzględna mafia. Później jeszcze wrócę do tego.
Kilka zdań o różnego rodzaju organizacjach społeczno – politycznych w okresie przedwojennym
- do wybuchu wojny polsko-niemieckiej we wrześniu 1939 r. W sektorze żydowskim było ich wiele;
wymienię tylko niektóre z nich, te ważniejsze, a przede wszystkim organizacje syjonistyczne. Zacznę
od Haszomer Hacair, w skrócie Szomer, o inklinacjach lewicowych. Wyznawcy prądu syjonistyczno-socjalistycznego. Chcieli budować socjalizm, ale w swoim własnym, a nie w obcym kraju, za jaki
uważali Polskę. Szomer grupował stosunkowo dużą część  młodzieży robotniczej z rodzin mało i średnio zamożnych. Stosunek ten uległ pewnej zmianie po rozłamie w innej syjonistycznej organizacji
Hanoar Hacyjoni, ciążącej ku prawicy. Duża grupa, przeważnie młodzieży studenckiej, przeszła do
Szomru. Kierownicze funkcje przejęli  przeważnie ludzie z tej grupy, łącznie z kierownictwem gniazda
(ken), jak nazywano każdą miejscową organizację. Ta nowa grupa okazała się o wiele radykalniejsza
od poprzedniego nurtu. Pod względem wychowania ogólnego, zaszczepienia swoim członkom wartości kulturalnych, ogólnoludzkich – Szomer się zawsze wyróżniał. Prowadzone pogadanki były na
wysokim poziomie. Ludzie prowadzący pogadanki przygotowywali się do nich bardzo skrupulatnie.
Każda z „kwuc” przybierała hebrajską nazwę. Organizowano obozy i kolonie letnie w atrakcyjnych
miejscowościach górskich, na co indywidualnie niewielu członków mogło sobie pozwolić. Był  sztandar i apele sobotnie. Szomer przyjął zasady skautingu, wzorowane na światowym ruchu skautowym
założonym przez Anglika Baden-Powell’a. Trend ten był raczej ateistyczny, ale specjalnie o tym nie
mówiono i nikogo w tym względzie nie indoktrynowano. Rodzice na ogół pozytywnie się odnosili do
wstępowania swych dzieci do organizacji szomrowej, jakkolwiek byli też i tacy, którzy organizacji tej
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obawiali się, twierdząc, że stamtąd prowadzi droga do przewrotnego komunizmu. Obawy tego rodzaju
wcale nie były nieuzasadnione. Rzeczywiście, wielu wychowanków tej organizacji zeszło na tę tzw. złą
drogę – komunizmu, z wszystkimi stąd wynikającymi konsekwencjami. Przyszłość potwierdziła, na
ile właśnie sceptycy mieli słuszność. W Szomrze – tańce salonowe, noszenie krawatów, palenie papierosów, picie alkoholu, manicure i makijaż nie były przyjęte ani tolerowane.
Drugą, a właściwie prawie że drugą co do wielkości, przed wspomnianym rozłamem, była Hanoar
Hacyjoni, w skrócie Hanoar. Grupował on młodzież w pewnym sensie elitarną, ze średnio zamożnych, a nawet bogatych rodzin – o inklinacjach prawicowych, filisterskich. Dużo było studentów, mało
robotników. O wewnętrznej strukturze tej organizacji niewiele mogę powiedzieć. Ich kolonie letnie
i obozy były dużo mniej liczne. Także tam podobno miały obowiązywać zasady zbliżone do szomrowych. W porównaniu jednak z Szomrem nie tylko że nie były egzekwowane, ale wręcz lekceważone.
Kiedyś mieli lokal obok nas, w kamienicy Nappego. Mieli za to wielu możnych protektorów, czego
Szomrowi było brak. Policja w stosunku do nich zastrzeżeń nie miała, jakkolwiek i tam zdarzały się,
wprawdzie rzadko, „ucieczki” do radykalnej, skrajnej lewicy.
Kolejną, nawet dosyć liczną i dużo bardziej krzykliwą, była organizacja rewizjonistyczna Bejtar (Brit
Trumpeldorf), oparta na zasadach głoszonych przez światowego przywódcę tej organizacji – Włodzimierza (Zeewa) Żabotyńskiego, wiernym uczniem którego był Menachem Begin, ogólnopolski
komendant Bejtaru. Struktura tej organizacji oparta była na zasadach „wodzostwa” (komendanci).
Na swoich uroczystościach i paradach nosili koszule o nieprzyjemnym, bo brunatnym kolorze, z koalicyjkami typu wojskowego i takimiż czapkami ze skórzanymi daszkami. Paramilitarny charakter
tej organizacji wynikał z jej ideologicznego programu. W stosunku do innych organizacji, i to nie
tylko syjonistycznych, byli bardzo agresywni i zaczepni, skorzy do bójki. Wszelki pacyfizm był im
obcy. W porównaniu z dwoma wyżej wspomnianymi organizacjami  u nich nie obowiązywały żadne
restrykcje, przynajmniej tak mnie się wydawało. O ich wewnętrznej strukturze organizacyjnej absolutnie nic nie mogę powiedzieć, bo nie wiem. Czy przedwojenne władze polskie patrzyły na nich
przychylnym okiem? Też nie wiem, chociaż dzisiaj znane są pewne fakty współpracy z polskimi czynnikami wojskowymi – obozy szkoleniowe, dostawy lekkiego sprzętu wojskowego i temu podobne.
Dlaczego i w jakim celu? Co to Polsce miało dać?
Były również i inne organizacje i stowarzyszenia zrzeszające ludzi w średnim wieku. Dla przykładu:
Jad Charuzim, Brit Hachajal, Achwa, Hitachdut, Boslija, Poalej Cijon Lewica. Tyle co zapamiętałem.
W końcu wspomniał mi się ZASS – Zrzeszenie Akademików Syjonistów Socjalistów. Że miała charakter elitarny? Może być, chociaż nie jestem pewny.
Wspólnym dachem dla większości organizacji syjonistycznych był Dom Żydowski przy ul. Truskawieckiej. Była to cała instytucja, ze szkołą hebrajską prowadzoną przez pana Feingolda, kortem
tenisowym, biblioteką, niedużą  salą  teatralną i jeszcze jakimś budynkiem wewnątrz  tej posesji,
przeznaczenia którego nie pamiętam. „Zarządzał” tym wszystkim pan Schwartz; nazywali go Szłojmy Pojlyszo. Człowiek agresywny, o dyktatorskim spojrzeniu. Mieszkał na terenie tej posesji z całą
rodziną. Podobno wiele od niego zależało. Czy tak rzeczywiście było? Nie wiem. Kto faktycznie tym
domem zarządzał? Pojęcia nie mam. Rodzinę pana Schwartza, a szczególnie jego dwóch synów –
Moszka i Abego – znałem nawet dosyć dobrze. Wspomnę tylko, że Moszku był moim majstrem
w warsztacie ślusarskim Russa, u którego uczyłem się zawodu. Często posyłał mnie do domu, ażebym mu przynosił posmarowany chlebek kulikowski z flaszką mleka. Kiedy przychodziłem, mama
Schwartzowa już wszystko miała przygotowane. Kawał drogi trzeba było „drałować”, a żałości ten
człowiek nie miał, pomimo że był bliskim przyjacielem mojego najstarszego brata, Szlomka. Czasem zapominał tę bułkę  zjeść i nazajutrz, sczerstwiałą  ja ją zjadałem tak, ażeby nikt nie widział.
Z żydowskich organizacji niesyjonistycznych zapamiętałem: Bund, Cukunft (Przyszłość) – przybudówka   młodzieżowa Bundu, Kultur Liga, AJAP, czyli Ogólnożydowska Partia Pracy, Gwiazda-Sztern. Bund znany był ze swoich tradycji socjalistycznych jeszcze z czasów caratu. Nigdy nie udało
się go „zbolszewizować”. Zawsze stał na pozycjach antykomunistycznych. Była to organizacja w skali
światowej, skupiająca robotników żydowskich prawie we wszystkich krajach europejskich, szczególnie w Anglii. Miała również mocną bazę w obu Amerykach – Północnej i Południowej (USA, Kanada, Brazylia), wszędzie tam, gdzie były jakieś skupiska żydowskie. W przedwojennej Polsce Bund
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współpracował z Polską Partią Socjalistyczną (PPS) i był przez nią popierany. Przywódcami polskiego
Bundu byli panowie Alter i Erlich, wielce szanowani nie tylko w Polsce. W czasie wojny znaleźli się na
terenie ZSRR, zdaje się w okupowanym Białymstoku, tam zostali aresztowani przez Sowietów i zesłani
do syberyjskich łagrów. Zwolnieni na podstawie umowy Sikorski-Stalin, byli pod specjalną opieką
polskiej ambasady emigracyjnego Rządu Polskiego w Moskwie. Zdradziecko powtórnie aresztowani
przez NKWD i rozstrzelani, pod perfidnym i absurdalnym zarzutem szpiegostwa na rzecz hitlerowskich Niemiec. Nie pomogły usilne i uporczywe żądania ze strony czynników rządowych amerykańskich na rzecz ich uwolnienia.
W naszym mieście jednym z najważniejszych przywódców Bundu był pan Goldstein. Aresztowano go od razu po wkroczeniu Sowietów i skazano na 10 lat łagrów pod absurdalnym zarzutem,
że rzekomo on miał zdefraudować kasę Beli-Kuna w czasie rewolucji węgierskiej w 1919 r. i z tego
właśnie powodu ona upadła. Rodzinę jego, żonę i syna, zesłano do północnego Kazachstanu. Żona,
wybitna damska krawczyni, zmarła tam z głodu. Ojciec, amnestionowany na podstawie tejże umowy Sikorski-Stalin, niedługo potem zmarł. Jedyny syn, Arie, przeżył wojnę. Przez cały czas, aż do
swojej śmierci (jakieś 3 lata temu), był prześladowany za niepopełnione grzechy ojca. Organizacja
Cukunft, której patronował Goldstein – ojciec, była w zasadzie opanowana przez prokomunistyczną
szajkę, której przewodził Z.F. i kilku jego najbliższych kumpli, i to wbrew sprzeciwu miejscowego
kierownictwa Bundu.
Kultur Liga miała się zajmować tylko krzewieniem kultury żydowskiej. Na tym jednak nie poprzestawała i aktywnie dryfowała w kierunku skrajnej lewicy. Tyle tylko, że robiła to w sposób bardziej
elegancki i zakamuflowany. Równolegle do wspomnianej Kultur Ligi działała inna organizacja, też
o zacięciu kulturalno-artystycznym, pod nazwą Goldfaden. Nazwa pochodziła od nazwiska Goldfadena, uznanego za twórcę żydowskiego teatru. Czy organizacja ta zajmowała się tylko krzewieniem
kultury żydowskiej? Raczej wątpię. AIAP (żydowska nazwa), czyli OŻPP, Ogólna Żydowska Partia
Pracy była niemalże legalną przybudówką partii komunistycznej. Tajemnicą poliszynela było, że
przeważająca część kierownictwa tej organizacji, jak i większość szeregowych członków, w jakiś
sposób uczestniczyła w działalności komunistycznej. Policja miała tę organizację na oku i dosyć
często ją „odwiedzała”. W końcu cofnięto jej status legalności i została ona definitywnie zdelegalizowana, rozwiązana i zamknięta.
Gwiazda – Sztern w założeniu swoim miała być wyłącznie zrzeszeniem sportowym. W emblemacie
swoim, oprócz 5-ramiennej gwiazdy, miała litery RSWF – Robotnicze Stowarzyszenie Wychowania
Fizycznego. Jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne, to w dziedzinie sportu dominowała piłka nożna z dobrze zorganizowaną, jak na nasze warunki, drużyną piłkarską całkowicie amatorską. Inne drużyny, jak
np. żydowski Betar i polski Junak, mogły „kaperować” dobrych graczy, oferując im intratne posady
w drohobyckich rafineriach – Polminie i Galicji. Gwiazda takich możliwości nie posiadała. Oprócz
działalności czysto sportowej prowadzona była względnie szeroka działalność kulturalno-oświatowa.
Czynna była czytelnia, biblioteka, urządzano odczyty i wygłaszano referaty prowadzone przez różne,
czasem szeroko znane osobistości. Organizowano też zabawy z okazji Sylwestra lub jakiegoś innego,
oczywiście niepaństwowego, święta. Przychodzili tam ludzie posiedzieć, poczytać, pograć w szachy
czy ping-ponga, wymienić poglądy, pograć w bilard itp. Był tam też dobrze prowadzony bufet. Z czasem działalność ta rozwinęła się coraz bardziej i to ze skłonnościami skrajnie lewicowymi. Władzom
przestało się to podobać. W końcu organizacji cofnięto debit legalności, a niektórych członków kierownictwa, tych o bardziej gorących głowach, „zaproszono” na rozmowy do policji, a czasem też zatrzymywano do wyjaśnienia i nawet na dłużej. Nazwisko jednego z nich zapamiętałem – Leon Bruks,
który nawet zmarł w więzieniu. Różne słuchy chodziły, z jakiego powodu i na jakim tle. Z piłkarzy
niektórzy przeszli do konkurencyjnego Betaru.
W naszym mieście istniał dobrze zorganizowany Żydowski Dom Sierot dla dzieci bez rodziców.
Był on prowadzony nadzwyczajnie. Personel tam zatrudniony wyróżniał się wysokim poczuciem
moralności i oddania. Oprócz nauki w normalnych szkołach wychowanków tego domu przygotowywano do samodzielnego życia poza Domem. Sponsorami tego Domu były prominentne osobistości żydowskie, włączając dyrektorów Galicji. Niektórzy z wychowanków po ukończeniu szkół
bywali zatrudniani w Galicji, co samo przez się uważane było za wspaniały „posag” i otwarcie drogi
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do dalszego, samodzielnego życia. Po wejściu Sowietów w 39 roku Żydowski Dom Sierot został zlikwidowany, wspaniały budynek z wszystkimi przyległościami stanowiącymi własność tego Domu
zaanektowano do jakichś innych, bardziej „szlachetnych” celów według sowieckich kryteriów. Wychowanków rozegnano – dokąd i gdzie? Nie mam pojęcia.
Istniał też u nas Kahał, zadaniem którego było regulowanie całokształtu życia społeczności żydowskiej według zasad i wytycznych Ministerstwa Oświaty i Wyznań Religijnych. Czym dokładnie Kahał
się zajmował – nie wiem. To wiem, że zajmował się „umarlakami”, zarządzał cmentarzami, rabinackimi sprawami, nadzorem nad koszernością, urzędem metrykalnym rejestrującym nowo narodzone
dzieci itp. Urząd Metrykalny był instytucją rejestrującą noworodki i wpisywał je do ksiąg wieczystych.
Mama mnie tam często zabierała ze sobą, co było jednym z jej obowiązków jako akuszerki asystującej
przy porodach. Kierownikiem tego urzędu był pan Łajbały Spanderfer. Zapisów dokonywała bardzo  
sympatyczna pani (nazwiska nie pamiętam). Co mi pozostało w pamięci, to to, że pani tej bardzo zależało na tym, ażeby dzieciom nadawać „chodliwe” imiona, jak np. Wilhelm, Emanuel, Arnold, Jonatan
itp. zamiast Srulek, Icek, Mojsie, Hersz itp. Miało to im ułatwić życie w przyszłości, a w szczególności przy kontaktach z nieżydowskimi urzędami czy też z poszczególnymi urzędnikami. Wszystko to
oczywiście za absolutną zgodą rodziców. Na ile to pomagało potem, w czasie hitlerowskiej okupacji
– dobrze wiadomo.
Rasistowskie Nurnberggsetze, czyli tzw. Norymberskie Prawa Rasowe, dobrze o to zadbały, ażeby
żydowskość się nie zacierała. Każdy Żyd czy Żydówka musieli mieć jako pierwsze imię – Israel – przed
powiedzmy Arnoldem, i Sara przed Eugenią itp. Jako ciekawostkę, potwierdzającą niemiecką dokładność z jednoczesną perfidią, chciałbym przytoczyć, co się mnie przydarzyło. W 1960 roku w Warszawie
potrzebny mi był wyciąg metrykalny. Poszedłem więc do Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Nowy
Świat 1 i poprosiłem o dokument zastępczy w przekonaniu, że wszystkie zapisy i dokumenty przedwojenne dotyczące  Żydów Niemcy zniszczyli. Urzędnik, który mnie przyjął, zapytał: „A skąd pan jest
i do jakiej parafii pan należał?”. Widocznie nie zorientował się, że ma przed sobą Żyda (miałem wtedy
„dobry wygląd”, to znaczy nie byłem podobny do Żyda). Wyjaśniłem mu, że jestem zza Buga i nie
z parafii, tylko z gminy żydowskiej miasta Drohobycza. Lekko zdziwiony, kazał mi poczekać. Wyszedł
i wkrótce powrócił z potężną księgą, mówiąc: „Właśnie z Niemiec otrzymaliśmy pewną ilość ksiąg
zapisów: możliwe, że pan tam figuruje”. I rzeczywiście – była to jedna z ksiąg – zapisów drohobyckiego
Kahału. Poznałem piękne, kaligraficzne pismo tej pani urzędniczki, o której wspomniałem. Mój zapis
tam był i po 5 minutach otrzymałem wypis. Tacy byli ci przeklęci Niemcy – urzędniczkę zamordowali,
a księgi zachowali.
Wielkim wydarzeniem religijnym w naszym Drohobyczu była wizyta (zdaje się w 35 roku) cadyka
z Bełżca, świętego męża, do którego z dużym respektem odnosiły się ówczesne oficjalne władze. Chodziły słuchy, że podobno sam Marszałek Piłsudski czasami zasięgał jego rad. Całą policję postawiono
na nogi. Witał go sam Prezydent Miasta i co ważniejsi notable miejscy. Miejscowi chasydzi tego cadyka, zapięci na ostatni guzik, chodzili jak w ekstazie. Przywilejem było dotknąć szat cadyka. Po kilku
dniach euforia opadła i życie w naszym mieście powróciło do codziennej rutyny.
O nieżydowskich zrzeszeniach i klubach w naszym mieście niewiele wiedziałem. Domeną partii PPS
i całkowicie pod jej wpływem była miejscowa centrala związków zawodowych, tzw. ZZZ. Podobnie
do żydowskiego Bundu, i PPS miał swoją przybudówkę młodzieżową. Chodzi o TUR – Towarzystwo
Uniwersytetów Robotniczych. Dlaczego uniwersytetów? Nie wiem. Pamiętam tylko, że był piłkarski
klub sportowy o tej samej nazwie (TUR), nieduży, ale bardzo sympatyczny. Wyróżniali się w nim dwaj
bracia – Kazik (starszy) i Bronek (młodszy) Paniczowie. Nieźle tę piłkę kopali jak na taki mały klub.
Podobno przyjaźnili się z Żydami. Było też tzw. Czerwone Harcerstwo, pod względem narodowościowym był to czysto polski związek.  Żydów i Ukraińców tam nie przyjmowano.
Niedaleko PPS-owskiego Domu Robotniczego na Mickiewicza miało swój lokal Stronnictwo Narodowe. Nas, dzieci, sama nazwa straszyła, bo mówiło się, że to pałkarze, faszyści i antysemici. Na
arenie politycznej naszego miasta nie było ich specjalnie ani widać, ani słychać. Drohobycz widać nie
był podatny na tego rodzaju ekstremalną działalność. Była też tzw. Unia Kupców Chrześcijańskich.
Lokal swój mieli na ulicy Mickiewicza. Widać ich było tylko z okazji świąt państwowych i uroczystości kościelnych. Maszerowali wtedy ze swoim sztandarem z pięknie wyszytą Matką Boską. W jakichś
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akcjach antyżydowskich nie uczestniczyli, bo takowych raczej u nas nie bywało. Nie było żadną tajemnicą, że handel w naszym mieście w przeważającej większości był w rękach żydowskich. Był też u nas
Związek Kombatantów – Legionistów. Należeli do niego również  Żydzi, którzy walczyli w Legionach
pod dowództwem Komendanta, późniejszego Marszałka Józefa Piłsudskiego. Również oni brali udział
w defiladach w mundurach, czapkach-rogatywkach i przy medalach. Ci ludzie korzystali za swoje zasługi z różnego rodzaju przywilejów – licencje, zezwolenia, itp. Bardzo się z nimi w naszym mieście
liczono.
Na arenie sportowej – silną, nawet bardzo, była drużyna piłkarska CWKS „Junak” (Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy). Mieli bardzo możnych sponsorów, przez co mogli sobie sprowadzać graczy
z różnych krańców Polski. Dawano im dobrze płatne posady na Polminie i Drosie. Praca była raczej
fikcyjna, bo większą część czasu spędzali albo na treningach, albo też na wyjazdach drużynowych.
Mieli ładne, duże i dobrze prowadzone boisko sportowe z obszerną, jak na owe czasy, trybuną. Na
rozgrywki przyjeżdżały drużyny z całej Polski. Czasem też z zagranicy. W pierwszym okresie, na początku lat trzydziestych, kiedy byli jeszcze w klasie C i B, grywali z Gwiazdą i Betarem. Później już tego
rodzaju rozgrywek nie bywało, bo Junak przeszedł do Ligi Okręgowej, a może wyżej. Wtedy ani Betar,
ani Gwiazda nie mogły być partnerami, bo wyżej klasy B się „nie dochrapali”. Była też kiedyś ukraińska drużyna Pidhirja (bez specjalnych sukcesów sportowych; później sama się zlikwidowała). Było też
dwóch miejscowych sędziów piłkarskich, Ukraińców – inżynier Chomyszyniec i inżynier Kicyło. Ten
ostatni ponoć był kiedyś trenerem piłkarskim.
Społeczność ukraińska politycznie była bardziej skonsolidowana od innych grup narodowościowych. Przeważały w nich sympatie nacjonalistyczne z dużymi wpływami OUN – Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, zawsze antypolskiej. Była też nieduża grupa o zabarwieniu lewicowym, zdaje się
UNPS (?) – Ukraińska Niezależna Partia Socjalistyczna. Zezowała ona w kierunku komunistów. Co
się z nią później stało – nie pamiętam. Została chyba zdelegalizowana przez ówczesne władze polskie.
Wpływy komunistów w ukraińskim środowisku miejskim były raczej nikłe. Inaczej wyglądały te sprawy we wsiach poddrohobyckich. Były takie wsie półnacjonalistyczne i komunistyczne,  jakkolwiek na
ogół z przewagą nacjonalistyczną.
Z okolic Drohobycza wywodzili się zabójcy generała Bronisława Pierackiego. Z tychże okolic był
też późniejszy przywódca nacjonalistów – Stefan Bandera. Stamtąd też podobno pochodził wybitny
inny przywódca, pułkownik Konowalec, zastrzelony w Berlinie ni to przez wywiad polski, ni też przez
NKWD. Kto ich tam wie?
Niedaleko Drohobycza była duża wieś Nahujowice, w której urodził się słynny pisarz ukraiński Iwan
Franko (książki – „Boa Constrictor”, „Borysław się śmieje” i inne). Jego to imieniem nazwane zostało
gimnazjum ukraińskie w Drohobyczu. Była też ulica Iwana Franki. Jak widać, przedwojenne władze
polskie potrafiły się czasem zdobyć na liberalny gest w stosunku do ukraińskiej mniejszości. Jak się ta
mniejszość odpłaciła w czasie wybuchu wojny polsko-niemieckiej w 1939 r., mogliby opowiedzieć,
gdyby żyli pomordowani żołnierze polscy. Straszne to było i nie do opisania. Hitler obiecywał Ukraińcom Samostijną (Niezależną) Ukrainę. Sromotnie się na nim zawiedli.
Oprócz legalnie i prawnie działających były organizacje i partie nielegalne. Do tych należała KPZU 
– Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy ze swoją przybudówką młodzieżową, Komsomołem.
Grupowała ona aktywnych działaczy, jak i biernych sympatyków. Dziewięćdziesiąt procent stanowili
Żydzi. Ukraińców było raczej niedużo, zaś Polaków prawie że nie było (na ile mi wiadomo). Może
gdzieś tam w centralnej Polsce; w każdym razie nie w Drohobyczu. W niektórych, nielicznych poddrohobyckich wsiach działały nieduże komórki komunistyczne złożone z miejscowych, młodych Ukraińców. W Drohobyczu policja miała tę organizację spenetrowaną swoimi wtyczkami, tak że o większości
planowanych akcji z góry wiedziała. Mam wrażenie, że policja nie była znowu tak bardzo zainteresowana w zapełnianiu więzień. Co jest pewne, że sadzano tylko aktywnych działaczy, natomiast biernych
sympatyków na ogół nie ruszano. Na „ewidencji” musieli być i jedni, i drudzy. Jednym słowem, można
było „usiąść”, ale tylko za czynną działalność, a nie za wyznawane poglądy. Swobodę słowa i myśli jednak respektowano (lewicowa prasa, wydawnictwa, książki itp.).
Czynny był u nas MOPR – Międzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistom, tzw. Czerwona Pomoc. Na działalność tejże organizacji policja patrzyła chyba przez palce. Nie przypominam
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sobie, ażeby kogoś za to aresztowano. Organizacja ta w jakimś stopniu musiała być związana i popierana przez Polską Ligę Obrony Praw Człowieka, której przewodniczyła Stefania Sempołowska, znana
polska pisarka. Jej przedstawicielką w Drohobyczu była nasza znajoma S.R., posiadaczka legitymacji
wystawionej przez tę Ligę, z podpisem Sempołowskiej, na ogół honorowaną przez ówczesne władze.
Od czasu do czasu zbierano pieniądze na cele tej organizacji. Dawcami na ogół byli wspomniani sympatycy. Na tym się chyba nie kończyło. Możliwe, że jakieś tam fundusze płynęły również ze wschodu
albo z innych państw, gdzie partie komunistyczne były legalne. Komunistyczną bibułę i literaturę propagandową na cieniutkim papierze bibułkowym widocznie przemycano ze wschodu. Niektóre prymitywne druki i ulotki drukowano również w Polsce w zaimprowizowanych, nielegalnych drukarniach.
Z okazji 1 Maja partia urządzała tzw. nielegalne masówki. Dla wieców i przemarszów przez miasto
wykorzystywano uroczystości i zgromadzenia organizowane przez PPS i ZZZ. (Związek Związków
Zawodowych). Przed 1 Maja policja prewencyjnie aresztowała aktywistów partyjnych. W tydzień po
tym wypuszczano ich.
O nielegalnej OUN – Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów wiem tylko, że była bardzo skonsolidowana, zdyscyplinowana, miała swoje bojówki służące do rozbijania wieców komunistycznych. Była
to organizacja militarna, wyznająca terror indywidualny w stosunku do władz polskich, jak i do swoich komunistycznych przeciwników. Do więzień sadzano ich na równi z komunistami. W więzieniach
separowali się od komunistów, żyjąc tam swoim, odrębnym życiem. Byli czynnie popierani przez kler
i cerkiew greckokatolicką. Do Polaków pałali ślepą nienawiścią, tak samo jak i do Żydów. Po polsku
nie chcieli mówić i na wszelkie pytania odpowiadali tylko po ukraińsku.


Mieczysław Półtoranos (1920–1991) 	

H48

Od Kokandy do Borysławia. Cz.I
Od Redakcji: W ostatnich latach życia Autor podjął się napisania wspomnień o swojej młodości.
Zaskoczony nieuleczalną chorobą nie ukończył tego dzieła. Uporządkowania notatek obejmujących
10 rozdziałów w maju 1995 r., podjął się syn Autora Janusz Półtoranos mieszkający w Ahlen (Niemcy).
Publikujemy wybrane fragmenty.
[…] Dziadek Jan Półtoranos  zmarł w wieku 44 lat, pozostawiając żonie Annie sporą czeladkę dzieci: mającego wtedy 18 lat syna Władysława, młodszą córkę Karolinę, synów w kolejności wiekowej
Józefa, Jana, Stanisława, mojego Ojca Franciszka, Ludwika i najmłodszą córkę Helenę. Ojciec mój
urodził się 1 kwietnia 1894 r. we wsi Podliski należącej do gminy Krukienice. Podobnie jak mój
dziadek Jan został kowalem. po terminowaniu u mistrza kowalskiego Giernyńskiego (?) w Samborze. Zaczął od pomocy żonie mistrza i sprzątania kuźni. Potem sukcesywnie przez kalikowanie miechem kowalskim i przybijanie młotem, samodzielne proste prace, aż do zrobienia w trzecim roku
roboty „sztuki” czeladniczej doszedł do zdania w cechu rzemieślników egzaminu czeladniczego zakończonego „wyzwolinami”. W końcu jeszcze zdał egzamin, dopuszczający do kucia koni wojskowych. Papiery czeladnicze otwierały drogę w szerszy świat […]. Zdobywanie umiejętności u wielu
mistrzów  pozwalało w przyszłości uzyskać uprawnienia mistrza i założyć własny warsztat. Tak było
od wczesnego średniowiecza. Zasada „Aby nauczać innych, często nie za darmo, musisz wpierw sam
znać swój zawód doskonale”  różni się od dzisiejszych reguł postępowania […]. Prawda, że metoda
Giernyńskich odpowiadała warunkom techniki średniowiecza. W wielu przypadkach rzemieślnik
nie rozumiał procesów fizycznych i chemicznych, jakie przeprowadzał w obrabianym tworzywie.
Ale doskonale wiedział, co należy zrobić i jak to zrobić. Wielu tajemnic zawodowych strzegł i nie
rozdawał ich byle komu. Najważniejsze, że umiał to zrobić, co od niego żądano i znał wartość swojej
pracy. Miał etykę zawodu, której tak trudno doszukać się obecnie u wielu robotników. Jest to często
przyczyną załamywania rąk przez organizatorów produkcji i socjologów w obecnych czasach […].
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Urodziłem się w roku 1920 w Kokandzie (Azja Środkowa) gdzie znalazł się mój ojciec jako jeniec
wojenny. Ojciec wrócił w 1922 r. z rodziną po rewolucji z Syberii przez Brześć do Borysławia. Matka
ojca już nie żyła.  Niemal cała rodzina ojca pracowała w Borysławiu. Najstarszy brat Władysław miał
już dwu synów starszego Kazimierza i młodszego Apolinarego. Jego pierwsza żona, ich matka zmarła.
Kiedy przyjechaliśmy miał Władysław za żonę córkę miejscowego Rusina, która wniosła w małżeństwo dwa domy, dużą parcelę z sadem na Wolance i staruszkę matkę, którą jeszcze pamiętam. Józek
ożenił się z córką Makarskiego i miał już dzieci Wandę i Bronisława. Mieszkali „na wysypach” w kasarniach woskowych. Jasiek też posiadał rodzinę, miał córkę Karolinę, syna Franciszka i najmłodszego Władysława. Brat Stanisław niestety nie żył, gdyż w 1920 r. podczas walk z Ukraińcami zaziębił się
i zmarł na zapalenie płuc. Pozostała po nim żona i córka Stefania. Najstarsza siostra Karolina miała
już drugiego męża. Pierwszy, Stalski zmarł na gruźlicę. Drugi, Stanisław Bryś rodem z Przemyśla,
pracował w nafcie w Borysławiu. To, jak i poprzednie małżeństwo było bezdzietne. Rodzina Brysia –
„Sianka” – była liczna. Brat Czesław później oficer WP pracował w Stalowej Woli. Siostry, jedna Mieczysława, druga Aleksandra – żona mgr Gardziela, były nauczycielkami.  Brysiowie mieszkali na Bani
(Kotowskiej) w kamienicach Silwa Plany, niedaleko od Batogów – rodziny, którą założyła najmłodsza
siostra Helena. Helena miała już dwoje dzieci: starszą Sabinę – Irenę i młodszego Mariana. Mąż Teofil – „Filek” Batog był urzędnikiem w biurach tejże Silva Plany. Ludwig [Halerczyk] wrócił z wojska
i dopiero co się ożenił z Emilią z Kowolików. Dzieci jeszcze nie mieli. Dopiero później w kolejności
wieku urodziły się Genowefa i Henryk.
Dla niewtajemniczonych wymagają wyjaśnienia kasarnie woskowe na wysypach. Były to mieszkania budowane dla robotników przez opartą na kapitałach włoskich kopalnię wosku ziemnego tzw.
ozokerytu. Eksploatacja odbywała się w plastycznych iłach w obecności metanu i siarkowodoru.
Szyby, przekopy i chodniki wymagały  nieustannego odnawiania prześwitu, gdyż plastyczny ił stale przeciekał przez obudowę. Drugim specyficznym uwarunkowaniem było to, że ozokeryt zalegał
w soczewkach i tzw. bułach. Roboty przygotowawcze były bardzo rozległe i stąd też, duże ilości wydobywanej skały płonnej. Hałdy ciągnęły się od Dolnego Potoku przez Tarnawkę i Wolankę na długości 12 km. W miejscowym slangu nosiły one nazwę wysypów.
Rodzina moja znalazła mieszkanie w wynajmowanym drugim domu stryja Władka, gdzie mieszkaliśmy do roku 1926.  Tu urodził się mój brat Wincenty. Zawsze słyszałem o stryjence Władkowej lub
Jaśkowej czy Józkowej. Tak też zwracały się one do siebie przez Frankowa, Józkowa czy Władkowa
w rozmowach między sobą. Stryjenka Władkowa niekoniecznie dlatego, że była żoną najstarszego
z braci, ale raczej przez swoją rozumność i powagę była w jakiś sposób doradczynią i autorytetem dla
wszystkich bratowych. Wszyscy bracia pracowali w przemyśle naftowym w Borysławiu. Pracownicy
byli poszukiwani, toteż Ojciec nie miał kłopotów z podjęciem pracy i w roku 1923 podpisał roczny
kontrakt na pracę w Anglo-Persian Oil Co., gdzie w Persji u źródeł rzeki Tygrys firma wierciła za
naftą. Mama została z bachorami pod opieką Władkowej i pozostałych stryjenek. Był to czas, kiedy
walutę polską stanowiła marka. Zgodnie z kontraktem część zarobków Ojca była wypłacana matce
w banku w Stryju […]. Do tegoż Stryja jeździła Mama  często zabierając mnie ze sobą po pieniądze,
naprzód z torebką, a później z walizką, gdyż był to okres inflacji marki i na miliony marek torebka
by nie wystarczyła. Więź rodzinna u Półtoranosów była bardzo mocna i to ułatwiało matce przeżycie
okresu rozłąki.
Ojciec mimo, że robotnik miał boy`a do obsługi osobistej i kucharza. Widziałem zdjęcie Ojca
w korkowym hełmie i białym ubraniu z uwagi na warunki tropikalne. Wyposażenie mieszkania,
nawet nakrycia stołowe i sztućce grubo srebrzone noszące znaki APOC dostarczała firma. Zastanawiam się jak żyli w koloniach oryginalni Brytyjczycy, jeśli tak traktowano kontraktowego Polaka
[…]. Pobyt Ojca w Persji trwał rok i podczas gdy inni z grupy wyjazdowej w tym stryj Józek odnowili
kontrakt na następny rok, Ojciec ze względu na stan zdrowia postanowił wrócić do kraju. Na powitanie wracającego do kraju Ojca Mama wyjechała ze mną do Krakowa, skąd zapamiętałem dwie sprawy. Pierwsza¸ to widzę pierwszy raz latający samolot, ciągnący za sobą na linie coś w rodzaju długiej
kiszki do której strzelano. Druga rzecz to kompot, po obiedzie w jakiejś krakowskiej restauracji, który
mi niezmiernie smakował. Pamiętam, że były w nim czerwone porzeczki. I co jeszcze? Ani Wawel,
ani Kościół Mariacki, a właśnie samolot i kompot. Z tego okresu lat 1924 lub 25 pamiętam jeszcze
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jedną rzecz. Mianowicie to, że ciekaw zegarka matki, a nosiły wtedy kobiety zegarki jak medalion na
łańcuszku na szyi, próbowałem go rozebrać przy pomocy młotka na kamieniu ?! Oczywiście skończyło się laniem za kompletne zniszczenie zegarka.
Po powrocie Ojciec rozpoczął pracę w kraju w firmie „Olej Skalny”, którą odkupiła potem firma
„Standard-Nobel” oparta o kapitał amerykańsko-szwedzki. W roku 1938 firma przeszła na własność
„Vacuum Oil Company”. Pracownicy byli ci sami, tylko zmienili się właściciele, nawet nie dyrektor firmy, którym nadal był Władysław Hennig. W roku 1926 Ojciec otrzymał mieszkanie firmowe
w nowo wybudowanym we włoskim stylu budynku noszącym na dwu ścianach szczytowych klatek
schodowych napis „Olej Skalny”. Był piętrowy z mieszkaniami mansardowymi w części frontowej
i dwu bocznych skrzydłach. Od strony zamkniętego budynkiem z trzech stron podwórza, miał na
parterze i piętrze pseudo dorycką kolumnadę. Kolumny podpierające dach tworzyły ogólnie dostępny na parterze i piętrze balkon-korytarz. Z tego balkonu były wejścia do mieszkań, składających się
z pokoju i kuchni. Na parterze i piętrze było takich mieszkań po dziesięć. Z obszernych pomostów
klatek schodowych były wejścia do czterech mieszkań dwupokojowych z kuchnią i przedpokojem.
W tej kamienicy przyszło nam mieszkać aż do wyjazdu w 1945 r.
Mieszkańców było dużo, dzieciarni jeszcze więcej. Można się też tam było nieco pouczyć losów
Polaków po I wś. Rodziny: Kroszaków z zięciem Załuskim, Milewskich, Kinczyków – uciekinierów
z ziemi żytomierskiej, przejętej przez ZSRR. Nie byli to właściciele majątków, ale dobrzy rzemieślnicy, tokarze, ślusarze. Polacy z kresów, szukający przed czerwonymi schronienia w Ojczyźnie. Polska
zubożała szlachta: Postępny, Majchrowiczowie, Pękala-Pękalski. Rzemieślnicy z Żywca Ryszkowie
i Białegostoku Korzałkowie. Polacy, Rusini i tu fenomen: dwu braci Drobiniaków, każdy ze swoją
rodziną. Starszy Stanisław – Polak, dużo młodszy Włodzimierz, Ukrainiec. I protestant Loth. Ogólnie można by przytoczyć zasłyszane gdzieś zdanie, że jeszcze w tych latach granica między dwoma
podstawowymi narodowościami tych ziem przebiegała przez łóżka. A przecież była jeszcze, ale już
zamknięta, przynajmniej jeśli idzie o małżeństwa, niemała ludność żydowska. Też nie mało było
mocno spolonizowanych Niemców, Węgrów czy Czechów. O ich pochodzeniu można było tylko
przypuszczać z nazwisk, a nie ze zwyczajów, czy sposobu życia. Np. rodziny: Meszarosów, Horwatów,
Nowotnych, Blechingerów, Janiczków. Byli Polakami, chociaż deklarowanie narodowości nie stanowiło o przywilejach lub dyskryminacji.
Nowe mieszkanie było znacznie lepsze od tego na Wolance. A  poza tym, miejsca do zabawy dla
dzieci było tu dużo więcej. I to jakiego! Las z poziomkami, malinami i czernicami był „pod nosem”. Za
godzinę na „Unionie” była szklanka poziomek. Po dodaniu śmietany i cukru, z pajdą chleba posmarowaną masłem dawały smakowite drugie śniadanie czy podwieczorek […]. Kończąc w lipcu 6 lat, we
wrześniu zostałem zapisany do szkoły, do której było około 3 km. Ale cóż to za kłopot dla sześciolatka.
Pamiętam moją pierwszą nauczycielkę panią Bogaczową i dyrektora Godowskiego. Potem w następnych klasach: pani Wanda Łacna, prof. Jasiński, ksiądz Dąbrowski – golony na kolano, i prof. Hot.
W pierwszej klasie gospodynią była pani Bogaczowa i właściwie poza księdzem katechetą tylko ona
nas wszystkiego uczyła. Siedziałem w jednej ławce z Edmundem Szenklerem, Żydem. Jego ojciec miał
sklep konfekcji damskiej.  Z podwórza, bo to ono nam określało kolegów, nikt nie chodził ze mną do
tej samej klasy, tylko mieszkający dwa domy dalej Leszek Żółkiewicz. Toteż on był pierwszym kolegą
szkolnym i to przez całą powszechną. Potem los nas rozdzielił, bo w pierwszej gimnazjalnej rodzice
przenieśli go do zakładu Jezuitów w Chyrowie, szkoły ekskluzywnej z internatem. Ale na wakacjach
wiele czasu spędzaliśmy razem w towarzystwie jego młodszego brata Zbyszka, mojego brata Wicka
oraz potężnego czarnego owczarka, albo bernardyna Cerbera, pozwalającego na wszystko.
W grudniu 1939 lub styczniu 1940 r. Leszek podjął próbę przejścia na Węgry. Niestety całą grupą
wylądowali na Sybirze. Matka Leszka z domu Bukojemska miała dwóch braci i bardzo ładne siostry.
Chłopcy ukończyli Korpus Kadetów we Lwowie. Ojciec Bukojemskich był nadleśniczym w Turce.
Tędy właśnie wiodła droga ucieczek na Węgry. Miałem być członkiem tej grupy, ale moja mama coś
wyczuła i otoczyła mnie taką opieką, że żal mi było zdrowia kochanego Matczyska i zrezygnowałem.
Dzięki temu nie znalazłem się na Sybirze. Leszek poprzez Teheran i Palestynę oraz Anglię wylądował
po wojnie w Argentynie, gdzie prowadził warsztat naprawy samochodów. Po śmierci jego rodziców
w Zabrzu w latach 60-tych straciłem kontakt. Jeden z Bukojemskich, to późniejszy generał LWP.     
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Jerzy Moskal (1930–2016)

H44

Gdzie jest mój teatr
Od Redakcji: Zamieszczamy początkowy fragment książki pod tym samym tytułem wydanej przez
„Centrum Scenografii Polskiej”, Katowice 2002, 135 s. Pochodzi on z albumu opracowanego początkowo dla Rodziny, który zawiera 18 ilustracji o różnym stopniu oryginalności. Z przyczyn technicznych nie zdecydowaliśmy się na ich publikację. Sylwetka Autora znajduje się w rozdziale „Pożegnania”
w tym zeszycie „Biuletynu”. Dla wartkiego tekstu niezwykle ciekawej relacji nie mają większego znaczenia drobne autorskie nieścisłości mylące niekiedy lokalizację zdarzeń w Drohobyczu lub Borysławiu. Krajanie drohobyccy lub borysławscy łatwo się zorientują, a dla innych nie mają one istotnego
znaczenia. Zanotowania wymaga jedynie wzmianka datująca niemieckie bombardowanie Polminu
w 1939 r. na dzień 1. września, zamiast rzeczywistego 10. września.

O

d pierwszego mojego spojrzenia na słońce Ziemia okrążyła je ponad siedemdziesiąt razy – to
ułamek sekundy na jej drodze. Lecz na mojej drodze dużo. Czas na refleksję. Chcę poświęcić
ją pamięci Rodziców. Minęły trzydzieści cztery lata od ostatniego pożegnania Ojca, dwadzieścia
cztery – Matki. Nigdy na nowej ziemi, od samego przyjazdu w 1945 roku po wysiedleniu, nie mogli pozbyć się uczucia tymczasowości. To, co przywieźli ze sobą, nie sprawia wrażenia wyjazdu na
zawsze. Dokument karty ewakuacyjnej, w absurdalnym różowym kolorze, formacie i treści – to
potwierdza.
Jakże tragicznie kontrastują w nim pytania o ilość przywożonych koni, rogacizny, świń, owiec,
kóz, pługów, siewników – z tym, co faktycznie zabrali ze sobą! Pięć produktów żywnościowych,
piętnaście przedmiotów użytku domowego, w pośpiechu zabrana walizkowa elektryczna maszyna
do szycia i… ukochana kotka Kiziula. Przyjechali tu nieomal „jak stali”, jak na krótki pobyt – czasowe zatrzymanie się. Absurdalnie żyli nadzieją na odmianę sytuacji, mając – tak jak i ja do dzisiaj
– wpis w dowodzie osobistym: urodzony w ZSRR!
Jak mogę nie pamiętać, że Matka w ciężkich chwilach „repatriacji”, pozbawiona domu, całego
dorobku, zabiera też parę rekwizytów mojego dziecięcego świata. Już sam ich dotyk dawał poczucie z nim łączności. A była to garstka zdjęć, świadectwo pierwszoklasisty, pierwszy szkolny zeszyt
sześciolatka z rysunkiem „dziadka” Piłsudskiego, wykonanym w 16 rocznicę wygranej wojny z bolszewikami i mała czarna książeczka z tłoczonym srebrnym herbem rodzinnego Drohobycza  z dziewięcioma topkami soli. Te dziecięce pamiątki spinają, jak klamrą, krąg mojej  życiowej wędrówki.
Owe parę drobiazgów to jak zwyczajowa garść rodzinnej ziemi…
Łącznikiem między ziemią mojej młodości a teraźniejszością  niespodziewanie stała się również
moja pierwsza nauczycielka z 1936 roku. W 1997 roku dostałem list, który w skrócie przytaczam:
Pana imię i nazwisko, z którym dużo razy spotykałam się w programach teatralnych, przypomina mi
szkołę (…) w Drohobyczu i małego blond chłopczyka (…). Już wiele razy chciałam napisać i zapytać,
czy ten „Jerzyk” to Pan (…). Więc jeśli Panu swojsko zabrzmi nazwa tego miasta (…), jeśli ta szkoła
(…) budzi dawne echa – proszę dawnej nauczycielce napisać dwa słowa: Tak, to ja. Bożenna Bardzińska (w dawnych latach: Zawałkiewicz).
Po 62 latach dała znak życia osoba – którą spotkał podobny przesiedleńczy los jak moją rodzinę
– która przez tyle lat była blisko, w Zabrzu! Wspomnienie jej przywoływał wielokrotnie zeszyt z rysunkami i świadectwo promocyjne… do drugiej klasy pisane tą samą ręką, tym samym charakterem
pisma co list. Nie zdarza się to często. Zamknął się również drugi krąg – wspomnień mojej młodości, której echo przewija się w pisanych tu słowach.
Otwieranie drzwi za sobą
Dopiero oglądanie się wstecz dodaje nam lat, a pamięć przywołująca wydarzenia wyznacza miarę
czasu. Coś było przed naszym urodzeniem, coś po… Urodziłem się w ostatnim roku trzeciego dziesięciolecia ubiegłego XX wieku. Podtrzymuje mnie na duchu fakt, że nie dotyczy to w nowym XXI 
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wieku tylko dwulatków… Pisząc, uświadamiam sobie, że otwieram drzwi za sobą, jakby w amfiladzie
prowadzącej do najbardziej odległego, ale jakże istotnego w mojej pamięci – pokoju w Drohobyczu,
w którym otworzyłem oczy i spojrzałem na świat. Jestem najprawdziwszym „gorolem”. Nigdy nie
mogłem zrozumieć, że bracia Ślązacy używają tego określenia jako przezwiska ludzi z moich stron.
Dają tym dowód kompletnej niepamięci, że ich chlubny i dziedziczny zawód wywiódł swą nazwę
z gór, z dawnego drążenia w poszukiwaniu minerałów. Moje miasto rodzinne leżało na wysokości
ponad 300 m ponad poziomem morza; odległy zaledwie o 12 km Ciuchowy Dział mierzył już 942
m. Słońce wschodząc, zaglądało w okna sypialni spoza wzniesienia Wygody, a nikło po drugiej stronie domu, w masywie Gorganów, za liczącą 1268 m Paraszką.
Ponad moim miastem tarasowato, z widocznymi szybami wiertniczymi, wznosiły się tereny Borysławia, z których rurociągami spływało największe bogactwo przedwojennej Polski – ropa przetwarzana w wielu drohobyckich rafineriach. Góry uciekające w horyzont, szyby ponad Drohobyczem,
a w nim skupiska wysokich kominów licznych przetwórni ropy były moją codziennością – jak oddychanie. Innego pejzażu nie znałem. Nie zdawałem sobie też sprawy z bogactwa tej ziemi: solnego – w średniowieczu, o czym świadczył herb miasta zwieńczony królewską koroną – i ropnego,
odkrytego w połowie wieku XIX. Borysław widoczny i bliski jak na dłoni, czasem oświetlony tylko
smugą słoneczną, wędrującą jak ruchomy reflektor razem z otworem w chmurze, czasem wtopiony
niewidocznie w górską rzeźbę terenu. W nocy punkciki świateł w oknach. Tysiące żarówek oświetlających tereny eksploatowane powodowały łunę, a w czasie burz, gdy wyłączano światło, zygzaki
błyskawic potęgowały grozę.
Miałem przed sobą panoramiczną scenerię przyrody, oglądaną z balkonu opasującego dom od
południa i zachodu. Z poziomu piętra schodziło się w dół, schodami do ogrodu. Była to moja przestrzeń „sferyczna”, często po burzy zaznaczana łukiem tęczy, łączącej ze sobą okalające miasto wzgórza. Dziecięca wyobraźnia bezpiecznie zamkniętą przestrzeń – dom mojego urodzenia – lokowała
zawsze pośrodku, pod najwyższym punktem tęczy. Dzieciństwo  nie zaśmiecone gotowymi formułkami i słowami-matrycami dawało powody do niezwykłych skojarzeń i interpretacji. Od urodzenia
otoczony naturalnymi górami doznałem olśnienia, że człowiek może stworzyć górę sztuczną. Był
nią kopiec dla uczczenia pamięci „dziadka” Piłsudskiego. Pierwsze kosze, zwane w Krakowie „rękawkami”, wysypywaliśmy wraz z Matulą, siostrą i bratem na krakowskim Sowińcu.
Od dzieciństwa moje podróże odbywały się wzdłuż Karpat, w niezmiennie pagórkowatym terenie. Jazdy pociągiem, zmieniające się obrazy, odmierzane rytmicznym stukotem   kół, jak takty
w utworze muzycznym, podkreślały upływ czasu, nieodłączny, choć nieuświadomiony wtedy, element przestrzeni. Szerokie pola, przecinane słupami telegraficznymi, granie pędzącego powietrza
na naciągniętych drutach jak na strunach. Nieoczekiwana bliskość pojedynczych zabudowań i rytm
większych osiedli. Wszystko w sferze dźwięków z nagłą dominantą mijającego nas pociągu, nadjeżdżającego z przeciwnej strony, ze świstem lecącego pocisku, zamazującego poziomymi wstęgami
czytelność obrazu i wywołującego efekt szybkości nieziemskiej. Niesamowite wrażenie robiła też
– już na dworcowym postoju – ułuda ruszania wagonu bez odczuwania ruchu i stukotu kół, powodowana odjazdem pociągu po drugiej stronie peronu.
W Bochni, dokąd jeździliśmy najczęściej, pagórki i szyby, tym razem solne, przyjmowałem jako
stały element każdego pejzażu. W 1945 roku, gdy wyrwano z rodzinnego [gniazda] mnie i moją rodzinę, nie byłem zaskoczony szybami węglowymi. Tak więc ja, spod znaku szybu wydobywającego
gaz (mój ojciec był z branży „gaziarzy”), można powiedzieć – syn górnika, znalazłem się w stolicy polskiego węgla i zaliczono mnie do „goroli”. To naprawdę zdumiewające, że dopiero w 19 lat
po przyjeździe na Śląsk poznałem polskie morze. Stało się to przy okazji szukania terenów do filmowej wersji „Jutra” Bairda. Do tej pory zetknąłem się z morzem na Bałkanach, ale odbierałem
je „pocztówkowo”.  Polskie, październikowe, puste wybrzeże z jesiennymi, dramatycznymi falami,  
wymywającymi stabilność spod naszych stóp i żywioł zanikający niską linią poziomą na bezkresnym horyzoncie. Nie przypuszczałem wtedy, że w pustą salę ekspozycyjną Centrum Scenografii
Polskiej będę  usiłował wtłoczyć te przestrzenie, że będę szukał na nie znaków i skrótów w spektaklu
edukacyjnym dla młodzieży.
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Wszystko jest teatrem
Dom, miejsce wydzielające nas z przestrzeni otwartej,  najbardziej docenia się w zimie. W moim
o tej porze iglaste drzewko stawało się personą numer jeden. Pachniało jak cały Truskawiec w lecie –
międzynarodowej sławy uzdrowisko odlegle od miasta zaledwie o 6 km. Boże Narodzenie, choinka
wbijająca się czubkiem w sufit, uteatralniona ozdobami, co roku odmienna, z centralnym obiektem – nową szopką. Dom był rozśpiewany kolędami wykonywanymi na „głosy”, z tenorem ojca
w roli głównej. Pachniał sianem pod obrusem, jodłą i chytrze przypalanymi, luźnymi gałązkami,
wystrzeliwującymi z igieł olejki eteryczne. Włączały się do tego zapachy woskowych, kolorowych,
spiralnie kręconych świec i świątecznych wypieków oraz efekty świetlne – gwiazdki sztucznych ogni
i płomienie świec w lichtarzach. Był taki zwyczaj, że w dniu świątecznym o elektryczności zapominaliśmy. Efekty świetne uzupełniały błyski magnezji uruchamianego samowyzwalaczem aparatu
fotograficznego. Kolędnicy za oknami, ich „odpukiwanie” w szybę. Radio obowiązkowo „głuche”
– wszystko na żywo, spontaniczne.
Gdzieś w swojej dziecięcej podświadomości rozróżniałem już „zbiorowe” przeżywanie Bożego
Narodzenia i równie głębokie, ale indywidualne, jakie dawała Wielkanoc – powagą leżącego na posadce zabytkowego krzyża, zawieszonego zazwyczaj u szczytu łuku prezbiterium zabytkowej XIVwiecznej Fary. Obyczaj okrążania na klęczkach przedstawionego z gotycką ekspresją umęczonego
ciała, dotykania ran – miejsc wygładzonych korowodem pokoleń – prócz refleksji zostawiał na mojej ręce przedsmak kształtowania formy. Nawet w najbardziej fantastycznych dziecięcych marzeniach o przyszłym zawodzie nie przypuszczałem, że zostanę plastykiem i zajmę się również teatrem,
który w Europie  średniowiecznej od Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia wziął swój początek.
Przygotowania do radosnego, zimowego święta zaczynały narastać od Św. Mikołaja, który hasał
po Drohobyczu saniami. Nie pamiętam, żeby w tym czasie nie było śniegu. Moje bliźniacze, starsze
rodzeństwo – siostra Ligia, brat Zygmunt i ja, uzdolnieni plastycznie po ojcu (zawiadującym na co
dzień rozdzielnią gazu płynącego z szybów wydobywczych Daszawy i Oparów) – przygotowywaliśmy ozdoby choinkowe. Każdy miał ambicję zrobienia nowych i te dołączały kolejno do tradycyjnie
zawieszanych u dołu ozdób, wykonanych przez nieżyjącego już wtedy, najstarszego brata – Leszka.
Moje wisiały najwyżej, Ligii i Zygmunta niżej.
Coraz częściej magia doznań teatralnych odsłaniała też drugą stronę. Niezwykły, niebiański aniołek
w pastorałce szkolnej okazał się niespodziewanie moją siostrą, a przerażający diabeł z czerwonym  
jęzorem – bratem, który dzień później, na sumie w kościele, ośmielał się być ubranym w komżę ministrantem. Krytycznie obserwowałem go z boku z loży kolatorskiej w prezbiterium, odwracając nagannie głowę w kierunku grzmiących organów – obiektu mojego wielkiego uwielbienia lub wpatrując
się w czeluść wielkiego nagrobka. Z uporem widziałem w nim Czarnego Rycerza, choć wbijano mi do
głowy, że jest to najstarsza zabytkowa rzeźba przedstawiająca żonę pierwszego drohobyckiego żupnika
solnego. Pryskała również magia św. Mikołaja. Ten mój, z czerwonym nosem, nie ukrywał lwowskiego
akcentu naszego ogrodnika. Z horyzontalnej pozycji na podłodze odkryłem też, że nasz ksiądz prałat
pod sutanną nie ma niewinnych nóżek anioła, ale wysokie buciska i spodnie… Powoli  odsłaniały
się kulisy. Również i ja przywdziewałem kostium. Otrzymany w prezencie granatowy mundur ułana
z czerwonymi rabatami i obszyciami, srebrnymi pagonami, guzikami i epoletami, czakiem z plecionym sznurem, zakończonym pędzlowatym kutasikiem, wielkim blaszanym orłem na srebrnych promieniach i szablą w pochwie zawieszonej na rapciach.
Przewrotnie od wczesnej młodości lubiłem śpiewać ubóstwiane przeze mnie kolędy w najmniej stosownej porze  – co pozostało mi do dzisiaj. Ale nie wiem, jaka przewrotność mną kierowała, gdy – nie
mogąc doczekać się trzeciomajowego pochodu – w tymże  mundurze ułana, na trzykołowym rowerku
(którego koła opletli czerwoną bibułką zbierający się nieopodal naszego domu związkowcy-kolejarze,
ruszający właśnie demonstrować w pierwszomajowym pochodzie) – zgodziłem się stanąć na ich czele.
Byłem bardzo zdziwiony, gdy po telefonie do mojego domu i sprawdzeniu, czy jestem synem swojego
tatusia, odwieziono mnie do domu razem z rowerkiem, dorożką – w towarzystwie policjanta. W mundurze ułana „Nocy Listopadowej” – jako 5-letni brzdąc wkroczyłem na scenę polityczną.
Pamiętam, że często opanowywał mnie demon wynalazczości, który kazał mi pracować nad skonstruowaniem motocykla na parę, a także duch ciekawości. Za jego to podszeptem krótko cieszyłem
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się otrzymywanymi zabawkami i po ich dokładnym rozebraniu na części kleciłem zupełnie inne
przedmioty i stwory, które sobie ceniłem o wiele bardziej. Uwielbiałem też stawiać uszeregowanych
do boju ułanów na koniach z pochylonymi lancami na płytkiej metalowej tacy, a tę – ku rozpaczy
naszej pięknej Rózi – na gorącym blacie kuchni. Ołowiane figurki topiły się dopiero po pewnym
czasie. Były jednak pod moją czujną kontrolą. We właściwym momencie oblane zimną wodą, odsunięte na chłodne kafle, w kłębach pary odsłaniały zastygłe, szczątkowe i zdeformowane  kształty
całej formacji. Nie przypuszczałem, jak prorocze są to obrazy.

Od Redakcji: Ta ciekawa i autentyczna historia oparta jest na wspomnieniach członka rodziny Sokołowskich, ogłoszona 20.05.2012 r. i opublikowana na łamach „Drohobyczer Zeitung” w 2014 r.

Myślenie oczami
Świat dzieciństwa zawalił mi się bezpowrotnie 1 września o godz. 4.45 nad ranem. Dokładnie
o tej godzinie na zachodniej granicy Niemcy łamali graniczne rampy, wdeptując w ziemię białe
orły, a wszystkich w domu postawiła na nogi seria potwornych wybuchów. W oknie zobaczyliśmy
wznoszący się w niebo wysoki słup czarnego, kłębiącego się dymu, z którego wydobywały się długie
jęzory ognia. To płonęła rafineria Polmin. Poznałem inny obraz przestrzeni – apokaliptyczny. Do
znanych mi czarnych masek karnawałowych rodziców i maski ochronnej używanej przy spawaniu
rur gazociągowych doszła kolejna – wojenna maska przeciw gazom bojowym nieodparcie kojarząca  
mi się z trupią czaszką.
Ale Niemcy nie użyli jednak gazów bojowych. Zjechali, jak z nieba, od strony wzniesienia Rynku,
zmotoryzowani. Pierwszy zwiad – kolumna motocykli pomalowanych łaciato, ochronnie, z przyczepami – stanowiskami karabinów maszynowych.  Wrogi żołnierz ukazał się w hełmie nieznanego
kształtu, z goglami osłaniającymi oczy, przypominającymi oczy gigantycznych ważek. Z kołnierzami sportowo rozpiętymi, automatycznymi pistoletami zawieszonymi poziomo  na szyi, spod podwiniętych rękawów  na przegubach rąk błyszczały zegarki. W moich oczach koń, lanca i szabla były
szczytem wyposażenia żołnierza. Obserwowana technika była porażająca. Ojciec skomentował to
niezrozumiałymi  wtedy dla mnie gorzkimi słowami: „oto Anglicy”, które na krótko przyjąłem dosłownie, jako że Anglia była wtedy mitem sojusznika i niepodważalnej potęgi.
Po niedługim czasie, w myśl porozumienia Hitlera i Stalina, zobaczyłem przemykające, niemal bezszelestnie, „czerwonoarmijskie” czujki. Kontrast z niemiecką machiną wojenną był równie porażający.
Sowieci wysłali na zwiad Azjatów na małych konikach, z którymi kontrastowały duże zakrzywione
szable. Wyłonili się niespodziewanie z lasów i wyglądali jakby zrośnięci z koniem. Bez ruchu, z tułowiem wyprostowanym – jak manekiny – z nieruchomymi głowami; tylko szybkie błyski w wąskich
szparkach oczu wzbudzały niepojętą grozę. Zaczynał się dramat czwartego rozbioru Polski.
Wcześniej, zaraz po pierwszym bombardowaniu, zagrożeni ciągle płonącymi i wybuchającymi już
samoczynnie olbrzymimi zbiornikami z benzyną, niepewni losu grożącej w każdej chwili pożarem
nie do ugaszenia ojcowskiej gazowni – znajdującej się w pobliżu płonącej rafinerii – zostaliśmy
przez Matkę wywiezieni w lasy, do rodzinnej zagrody naszej domownicy Rózi. Oddalając się powoli
od piekła duszącego odoru spalonej ropy, otulani powoli przez coraz bardziej pachnący las, z dachem gałęzi nad głowami, przysłaniającymi niebotyczny słup dymu, znaleźliśmy się na ziemi spokojnej, przed schludnym obejściem pełnym odgłosów ptactwa leśnego i domowego, sielskich, uspokajających widoków. Poczucie bezpieczeństwa podkreślał widok spokojnie żującej krowy z oczami
niepomiernie zdziwionymi naszą wizytą.
Do dziś nie zapomnę widoku odkrojonej przez Rózię pajdy chleba i grudy masła – wyjętej z zimnej studni, odwiniętej z liści łopucha, z odciśniętymi, wyrzeźbionymi na niej żyłkami. Nie zapomnę
smarowania szerokim nożem i posypywania solą, której kryształki, zmieszane z kropelkami wody,
we wrześniowym upale zamieniały się natychmiast w dziesiątki gwiazdek błyszczących w słońcu.
Wojna błyskawicznie przyspieszyła dojrzewanie wychuchanego dziewięciolatka i wymusiła bardzo
dorosłe refleksje. Zdałem sobie sprawę z marności symboli  dobrobytu – gazu, ropy i papierowych
dowodów na ich posiadanie. Nic to było wobec kawałka ziemi, która wyżywi, otuli i napoi, zapewni
życie, gdy jest podporządkowane jej rytmowi. Chleb stał się dla mnie na całe życie symbolem bezpieczeństwa i spokoju, a późniejszy, niejednokrotny jego brak przypominał słuszność cytowanego
często przez Matulę staropolskiego zwyczaju: podnieść z podłogi, pocałować i spożytkować w jakikolwiek sposób.                                                                                                                                         

ronisław Sokołowski, ur. 20 listopada 1910 r. w Jabłonicy Polskiej, okręg
lwowski. O nim bowiem będzie ta arcyciekawa i autentyczna opowieść
oparta na faktach romantycznych, tragicznych i bohaterskich. Przedwojenny
absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył wydz. filozoficzno-geograficzny z wynikiem b. dobrym. W 1935 roku odbył przeszkolenie wojskowe
w Szkole Podchorążych Rezerwy we Włodzimierzu Wołyńskim, po którym
otrzymał stopień podporucznika. Pierwszą pracę podjął w prywatnym gimnazjum Kupieckim im. Józefa Piłsudskiego w Drohobyczu jako nauczyciel
geografii i tutaj zaczyna się jego prawdziwie karkołomna przygoda z życiem.
Traf chciał, iż jedną z uczennic ostatniego roku była Halina Szymańska, córka pracownika pobliskiej rafinerii ropy naftowej „Polmin”, oddalonej o 4 km
od Drohobycza. Bronisław, 10 lat starszy od Haliny, od pierwszego wejrzenia
Bronisław
zapałał gorącym uczuciem do swej pięknej uczennicy i to nie bez wzajemnoSokołowski
ści. Będąc częstym gościem w domu państwa Szymańskich (rodziców Haliny),
(http://www.
zawładnął nimi całkowicie. Byli zauroczeni jego osobą, pokochali go jak syna wiadomosci24.pl/
i tylko termin ukończenia gimnazjum dzielił młodych od upragnionego dnia
artykuł)
ślubu. Nadszedł 1 sierpnia 1939 roku i w Truskawcu, najpiękniejszym galicyjskim kurorcie, głośnym echem zabrzmiał najszczęśliwszej parze pod słońcem, Halinie i Bronkowi,
marsz Mendelsona. Zjawiła się cała rodzina, upamiętniając ten uroczysty moment zdjęciem.
Upalny sierpień 1939 roku tylko pozornie wydawał się być spokojnym rozleniwionym miesiącem
wakacyjnym. Prasa coraz częściej donosiła o wojennych planach Adolfa Hitlera. Groźby Wodza
III Rzeszy wobec Polski stawały się coraz bardziej realne – wojna „wisiała na włosku”. I stało się
28 sierpnia 1939 roku, 29-letni porucznik Wojska Polskiego Bronisław Sokołowski, otrzymuje wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w 24 Dywizji Piechoty – Armii „Karpaty”. Jeszcze nie
skończył się miesiąc miodowy, jeszcze marsz weselny nie wybrzmiał, a już trzeba było się rozstać.
Ze łzami w oczach i zaciśniętą pięścią poszedł Bronek bronić Ojczyzny, zostawiając najbliższą jego
sercu osobę i garstkę wspomnień z kilkunastu wspólnie przeżytych dni.
(Z 1 na 2) [10] września 1939 roku w nocy niemieckie lotnictwo bombarduje rafinerię Polmin,
morze ognia zalewa wszystko w promieniu kilku kilometrów. W pobliskim (Drohobyczu) [Borysławiu] ziemia trzęsie się od zrzucanych bomb i wybuchających cystern z ropą. Palą się szyby wydobywcze, wieże wiertnicze i ludzie, którzy nie zdążyli w porę uciec, wciąż wyciekająca ropa podsyca
to niekończące się piekło... i tak Polmin palił się cztery długie dni i noce. Szczęście w nieszczęściu,
nikt z bliskich Bronisława Sokołowskiego nie zginął, a on sam już jako dowódca plutonu prowadził
regularną walkę od Dunajca aż do Mościsk. Po zdziesiątkowaniu kompanii i śmierci dowódcy, sam
objął dowodzenie, niestety już nielicznymi resztkami oddziału. Po nieudanej próbie przebicia się
do Lwowa i rozproszeniu się oddziałów gen. Sosnkowskiego, 23 września dostał się do niemieckiej niewoli z której po 3 dniach uciekł. Dotarł do Drohobycza i znów zagościło szczęście na twarzach nieprzytomnie zakochanej i stęsknionej pary. Nie wiedząc o nożu w plecy, jaki dostała Polska
17 września od ZSRR, młodzi cieszyli się sobą aż do 10 lutego 1940 roku. [sic ?] Tego to feralnego
dnia do domu Haliny i Bronka zapukał sowiecki patrol, obwieszczając, że Bronisław Sokołowski
zostaje aresztowany i zesłany w głąb Rosji. Zrozpaczona Halina dobrowolnie skazuje się na zsyłkę
wraz z mężem. Obydwoje po czterech tygodniach podróży w towarowym wagonie wraz z innymi
nieszczęśnikami znaleźli się na Syberii w małym posiołku, pośród tajgi w okolicach Omska. Tam
w krytycznych dla życia warunkach ciężko pracowali przy pozyskiwaniu żywicy sosnowej. Pokonu-
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jąc pieszo wiele kilometrów dziennie, dźwigali pełne wiadra żywicy z głębi lasu do posiołka, zimą
pracowali przy mrozie sięgającym minus 50 stopni, a latem w rozmokłym terenie pośród bagien
i plagi komarów. Wieczorem wyglądali jak upiory, popuchnięci i pokrwawieni od ukąszeń, mokrzy
i ubłoceni po pas. Marne jedzenie, wszechobecna wszawica, pluskwy i tyfus, dziesiątkowały polskich i ukraińskich zesłańców. Bronek Sokołowski nie poddawał się, prowadził w posiołku działalność na rzecz podniesienia morale, które upadało wraz z fizycznym wyczerpaniem zesłańców.
Został za to aresztowany i osadzony w więzieniu. Podczas konfrontacji poznał donosiciela, którym
okazał się Polak, a donosił w celu przypodobania się komendantowi i tym samym ulżeniu własnemu losowi. Nawet go rozumiałem, powiedział później Bronisław, taka katorga złamie każdego.
1 grudnia 1941 roku zostaje ogłoszona tzw. amnestia, dociera też wiadomość o tworzącej się
w ZSRR Armii Polskiej. Bronek z Haliną i jeszcze z kilkoma kolegami wybierają się w podróż przez
zimową Syberię do Ośrodka Organizacyjnego Armii gen. Andersa w Uzbekistanie. Długa i ciężka
droga wyczerpała wszystkich, zwłaszcza Halinę, która ciężko zachorowała na zapalenie płuc. Nie
miała nawet siły cieszyć się wolnością. Bojąc się aby nie umarła, Bronek troskliwie opiekował się
nią i kiedy poczuła się lepiej, 31 lipca 1942 roku ewakuowano ich wraz z oddziałami Armii Polskiej
do Persji. Tam w ośrodku medycznym Polskiej Bazy Wojennej zostawił Halinę pod opieką lekarską,
a sam ruszył z oddziałami na front. Walczył wszędzie tam, gdzie wiodły szlaki Armii Polskiej, często
wspierając działania wojsk brytyjskich i amerykańskich. Był w Iraku, Palestynie i Egipcie. Dobrze
uzbrojone wojska niemieckie wszędzie stawiały twardy opór. Sił dodawała mu myśl, iż kiedyś ta
wojna musi się skończyć i znowu będzie mógł być ze swoją ukochaną Halinką. Pisał do niej codziennie, choć poczta polowa działała nieregularnie, czasem te listy wysyłał paczkami z kilku dni naraz.
Zakochany profesor, zatroskany o zdrowie ukochanej, czekał na listy od niej, a kiedy przychodziły,
całował je ukradkiem i przechowywał jak święte relikwie w dużej srebrnej papierośnicy, z którą nigdy się nie rozstawał, był to bowiem podarek ślubny od najdroższej żony.
Walki posuwały się naprzód, oddziały polskie dotarły do Port Said, tam zostały zaokrętowane
i wysłane na „front włoski”. Był to najcięższy etap frontowej drogi Bronisława i niestety bardzo
brzemienny w skutkach. Przebył on całą kampanię 2 Korpusu Armii Polskiej na Ziemi Włoskiej.
Brał udział w walkach nad rzeką Sangrio w bitwie o Ankonę, walczył w Apeninach i nad rzeką Senio. Brał udział w wyzwalaniu wielu włoskich miast oraz w najcięższej kampanii, która zaważyła na
całym późniejszym życiu Bronka – w bitwie o Monte Cassino. Walki o klasztorne wzgórze Cassino
trwały od stycznia do maja 1944 roku. Amerykanie, Anglicy, Nowozelandczycy, Hindusi, Algierczycy i inni ponosili ogromne straty w ludziach. Umocnieni na wzgórzu Niemcy zgotowali istne piekło
siłom alianckim. Rannych i zabitych leżały setki, ginęły sanitariuszki i sanitariusze, udzielający
pomocy. Dobrze ufortyfikowani hitlerowcy strzelali do całkowicie odsłoniętego nieprzyjaciela.
Używali granatników, broni maszynowej wielko i mało kalibrowej, pocisków odłamkowych i zapalających. Spodziewając się ataku, wcześniej zaminowali wzgórze. Z tej matni nie było wyjścia.
12 maja gen. Anders zdecydował o użyciu 2 Korpusu, w którym służył por. Bronisław Sokołowski.
Atak rozpoczął się przy zmasowanym ogniu niemieckim, żołnierze polscy padali jeden po drugim, szanse na przeżycie były niewielkie. Po kilku godzinach morderczego ognia nastąpiła przerwa
w celu przygotowania się do dalszych działań, zbierano rannych i zabitych. Wtedy to Bronek, pomagając załadować do sanitarki rannego w nogę przyjaciela-Kanadyjczyka o imieniu Desmond,
zdecydował poprosić go o oddanie Halinie jego papierośnicy z listami, zdjęciami, różańcem, dokumentami i obrączką, którą włożył do środka, ale tylko wtedy gdyby nie wrócił. Sanitarka odjechała
i za chwilę padł rozkaz do drugiego uderzenia. Walka rozgorzała na nowo i trwała bez przerwy 10
godzin, tak było codziennie aż do 18 maja, kiedy to Polacy pokonali opór niemiecki, zatknęli flagę
biało-czerwoną na ruinach klasztoru i odegrali Hejnał Mariacki.
Por. Sokołowski nie mógł tego zobaczyć, ani usłyszeć, w ostatnim szturmie na klasztor został ciężko ranny. Nieprzytomnego zaniesiono do opuszczonego przez Niemców lazaretu, później zabrano
go do wojskowego szpitala w Neapolu. Zdziesiątkowane wojska alianckie poszły na Rzym, a Bronek
nieprzytomny bez świadomości leżał w neapolitańskim szpitalu. Ocknął się po kilku dniach, kiedy
poczuł, że ktoś karmi go zupką, jak robiła to jego mama, kiedy był dzieckiem. Była to pielęgniarka,
która na widok otwartych oczu pacjenta powiedziała po polsku: "Długo pan spał panie oficerze..."
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reszty nie usłyszał, bo znów zapadł w śpiączkę. W ciągu kilku następnych dni stan zdrowia Bronka
stopniowo zaczął się poprawiać. Pielęgniarka stale pytała, jak się nazywa, gdyż nie posiadał identyfikatora i tylko polski mundur zdradzał, kim jest. Dowiedział się też, że leży tutaj już prawie miesiąc
i minął jeszcze drugi miesiąc, zanim Bronek zdołał podnieść się na nogi.
Tymczasem Halinie dostarczono identyfikator Bronka i pamiątkową papierośnicę, uznając go tym
samym za poległego. Zrozpaczoną dziewczyną serdecznie i w dobrej wierze zajął się Desmond,
który miał dość wojaczki, wojna się kończyła, więc szykował się do domu. Ze złamanym sercem
Halina i Desmond opuścili polską bazę wojenną i zamieszkali jeszcze jakiś czas na Bliskim Wschodzie, planując co zrobić z resztą życia. Desmond opiekował się nią jak umiał najlepiej, Halina to
widziała i mimo iż w sercu nosiła wciąż Bronka, zgodziła się na ślub z Desmondem, który mógł jej
wreszcie zagwarantować jakąś stabilizację. Poczta zaczęła już w miarę normalnie działać i Halina
o wszystkim napisała rodzicom w Polsce, im szczęśliwie udało się przeżyć wojnę i po jej zakończeniu zamieszkali w Łodzi.
Kiedy Bronek częściowo odzyskał siły, wybłagał poprzez polską pielęgniarkę, która nazywała się
Anna Usowicz, aby komendant szpitala, w którym leżał powiadomił polską bazę 2 Korpusu, że por.
Bronisław Sokołowski nie poległ i dochodzi do zdrowia. Prosił też, żeby powiadomić żonę, że żyje
i niedługo po nią przyjedzie. Odpowiedź, którą otrzymał ze Sztabu Polskiego Korpusu, wyjaśniała
wszystko. Poza gratulacjami i odznaczeniami, które natychmiast mu przyznano, dowiedział się, że
kiedy leżał bez znaków życia, ktoś z plutonu sanitarnego zdjął mu z szyi identyfikator, uznając go
za martwego, przeproszono go za tę fatalną pomyłkę. O Halinie dowiedział się tylko tyle, że po jego
rzekomej śmierci, zrozpaczona wyjechała w nieznanym kierunku, a kiedy później dowiedział się
całej reszty, ciężko podupadł na zdrowiu. Pielęgniarka Anna była jego jedynym powiernikiem, tylko
z nią mógł rozmawiać po polsku, dbała o jego zdrowie pomagała mu odzyskać równowagę. I tak
do 1946 roku leczył duszę i ciało w neapolitańskim szpitalu, pod troskliwą opieką siostry Anny. Po
zakończeniu leczenia, został odkomenderowany do Wielkiej Brytanii i stamtąd po zdobyciu nowego adresu rodziców Haliny, wysłał długi list do Polski, w którym opisał cały dramat wojenny, jaki
dotknął jego małżeństwo.
Często do nich pisał, a w odpowiedzi uzyskiwał coraz to nowe informacje o Halinie. Otrzymał też
kanadyjski adres Haliny i Desmonda Walsh. Halina wiedziała już o tragicznej pomyłce, lecz sprawy zaszły za daleko, życie toczyło się do przodu i tak jak rzeki nie da się zawrócić, tak i mijającego
czasu nikt nie cofnie. Bronek, 10 lat starszy od niej, kochał ją prawie ojcowską miłością, jej szczęście, którego on sam nie mógł jej zapewnić, liczyło się najbardziej. Pogodził się z losem, wiedząc, że
Halina spodziewa się dziecka, ma opiekuńczego męża i zapewniony byt. Sam przecież jeszcze był
żołnierzem i wszystko mogło się zdarzyć. W wojsku dosłużył się kapitana i wkrótce został zdemobilizowany.
Postanowił zostać w Wielkiej Brytanii, gdzie uczestniczył w pracach Emigracyjnego Rządu w Londynie. Czasami listownie dzielił się swoimi troskami z Anną Usowicz, która nadal pracowała we
włoskim szpitalu. Będąc ciągle sam, postanowił wyjechać do swojego ojca, który od dwudziestu
lat przebywał w Kanadzie. Wypłynął statkiem „Aquitania” z Southampton do Kanady i w 1948
roku znalazł się w Halifaxie, skąd wyjechał do Timiskaming (prowincja Qebec), gdzie mieszkał
jego ojciec. Tam zakotwiczył się na dłużej, pracował i opiekował się ojcem, starając się zagłuszyć
powracające wciąż dźwięki „Mendelsona”. Po pewnym czasie wyjechał do Toronto, gdzie otrzymał
propozycję pracy. Wciąż utrzymywał kontakt listowny z teściami, zwracając się do nich w listach
„mamo i tato” oraz z Anną – polską pielęgniarką z Neapolu, ożenił się z nią dopiero w 1956 roku.
Jej tragiczne losy wojenne zasługują na oddzielną opowieść, a jej wrażliwość, którą ukształtował
wojenny los, pozwoliła docenić i zrozumieć polskiego oficera z rozdartą duszą. Urodziła mu dwóch
synów - Henryka i Brunona. Stanowili udany związek, który powstał z wojennego dramatu ich
obojga. Bronisław Sokołowski w międzyczasie awansowany został do stopnia podpułkownika i za
udział w wojnie odznaczony – Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Monte Cassino, Brytyjską Gwiazdą, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu
Polonia Restituta. Bronisław zmarł 10 września 1978 roku. Jego syn Henryk do dziś pomaga polskim kombatantom zamieszkałym w Kanadzie.                                                                                       
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Lipowiec – mój piękny Lipowiec

rodziłam się 13 czerwca 1939 r. na Szwydce, gdzie mieszkaliśmy przed wojną. To taka mała osada – leśniczówka ( trzy, cztery domy), po prawej stronie rzeki Tyśmienicy. Oddalona jest około
1 km od Lipowca, za tak zwaną dużą „tołoką”, czyli pastwiskiem, i oddzielona lasem, trochę w bok od
miejscowości Słońsko. Mój ojciec pracował w lesie pańskim, mieliśmy tam chatę jednoizbową. Niedaleko nas znajdowały się stawy rybne, gdzie była wylęgarnia pstrągów. Mieszkaliśmy tam aż do wybuchu
II wojny światowej. Ojciec we wrześniu 1939 roku został powołany do wojska, mama z naszą czwórką:
Tadzio – 10 lat, Gienio – 8 lat, Józek – 7 lat i ja, dwumiesięczne dziecko – Aniela zamieszkaliśmy w Lipowcu. Nasz dom został wybudowany na tym samym podwórku, gdzie mieszkali rodzice ojca, a moi
dziadkowie. Lipowiec zapisał się w moich wspomnieniach dziecięcych jako najpiękniejsze miejsce na
ziemi. Tęsknię za nim i bardzo chciałabym tam spocząć, na tym maleńkim lipowskim cmentarzu, gdzie
spoczywają moje babusie Anna i Rozalia. Często chodziłam na ich groby i jeszcze do dziś pamiętam
słodki smak oraz aromat dojrzałych poziomek, które rosły koło krzyża. Nigdzie nie widziałam tak pięknych pól i kwiecistych łąk jak w Lipowcu. Obok wsi przepływa Tyśmienica, która była kiedyś głębsza i stanowiła zagrożenie w okresie wiosennych wylewów. Za to latem w upały dawała dzieciakom
przyjemną ochłodę. Lubiliśmy z rówieśnikami bawić się na brzegu, na czystym piasku z kolorowymi
kamykami otoczonymi  jej bystrym i kryształowo czystym nurtem. Łąki tak pięknie kwitły, kwiaty
tworzyły kolorowe dywany jaskrawożółtych kaczeńców, czerwonych maków, liliowych chabrów, niebieskich dzwoneczków i innych gatunków kwiatów. Z kielichów jasnoty białej wysysaliśmy nektar jak
pszczoły. Na naszych łąkach pomiędzy Lipowcem a Słońskiem rósł kminek, co świadczy o tym, że do
naszych stron sięgał klimat czarnomorski. Nasza wieś była biedna. Od wiosny do późnej jesieni chodziliśmy boso aż do pierwszych mrozów, a wczesną wiosną biegałyśmy po zamarzniętych kałużach
i bawiliśmy się kryształkami lodu udając, że to mydło i zmywaliśmy z nóg błoto.
We wrześniu 1939 r. kompania ojca wyruszyła z Drohobycza  pieszo na obronę Krakowa. Niemcy
już od tygodnia zajęli Kraków i panoszyli się w nim. Tato
wspominał, że jak oni maszerowali, to ich pan porucznik
na każdym postoju mówił: „Chłopcy, będziemy walczyć
do ostatniej kropli krwi”. Gdzieś po pięciu dniach marszu
na wieczornym postoju usłyszeli: „Hände hoch”. Ten pan
porucznik – bohater jak wskoczył na konia, to tylko siwy
ogon zobaczyli. Niemcy ich okrążyli i wzięli do niewoli.
Większość żołnierzy to byli przeważnie chłopi i robotnicy. Ojca wywieźli na roboty do Niemiec. Przydzielono go
do gospodarstwa rodziny niemieckiej we wsi Altenburg
koło Lipska, gdzie spokojnie pracował do końca wojny,
a mama z naszą czwórką przeżyła wojenne trudy, głód
i strach przed banderowcami.
Mama biedna została sama z czwórką dzieci. Dokonywała nieludzkich wysiłków, aby nas wykarmić. Przyszedł
rok 1942 i Tyśmienica wylała. Zniszczyła wszystkie zasiewy i nasadzenia. W naszej wsi był głód. Ludzie puchli
z głodu i umierali. Jak mojej mamie udało się nas utrzymać przy życiu, nie mogę tego pojąć. Mama była zaradna
i obrotna. Jechała w okolice Rzeszowa i tam pracowała cały
tydzień u gospodarzy przy pracach wiosennych w polu,
1. Rok 1951: z lewej Jan i Barbara Proć,
aby dostać trochę mąki, buraków, ziemniaków i inne płorodzice Anieli, oraz Pan Baczyk ? z kozą
dy rolne, aby wykarmić swoje „ptaszęta”. Z mamą jeszcze
żywicielką, Mają.
inni ludzie jeździli na zarobek, bo we wsi panował głód.
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W Drohobyczu na stacji Niemcy zabierali to, co oni zarobili. Wiele razy wysiadała z pociągu przed
miastem, aby uniknąć rewizji przez Niemców i zaboru tego, co zarobiła przez tydzień. Do domu już szła
ponad dziewięć kilometrów pieszo, niosąc dobytek na plecach. Rozdzielała jedzenie na sześć dni, aby
najstarszy Tadzio wiedział, ile możemy zjeść za jeden dzień. W poniedziałek znowu jechała na zarobek.
Pamiętam takie zdarzenie, był rok 1942, miałam już trzy lata i ten czas utkwił mi w pamięci. Mama
wróciła w sobotę i ugotowała zacierkę („kołotiuchę”) na wodzie dla braci, a dla mnie do talerza wbiła
jajko, żeby chłopcy nie widzieli, że ja mam coś lepszego. Wstawiła do kredensu, żeby ugotować, kiedy
bracia pobiegną na wieś. Siedzę na przypiecku i cierpliwie czekam na swój posiłek. A tu przychodzi do
nas sąsiad i mówi: „Basiu! Widziałem u ciebie dym z komina. Może jeszcze nie pomyłaś talerzy, to daj,
ja sobie wyliżę, bo jestem bardzo głodny”. Mama zmartwiona mówi, że niestety już pomyła. I nagle znalazła moją „kołotiuchę” z jajeczkiem schowaną w kredensie przed braćmi. „Oj, tatusiu, jeszcze tu macie
w talerzu”. Taka była forma zwracania się w naszej wsi do obcych: „tatusiu, mamusiu”, a do rodziców  
i dziadków mówiło się w liczbie mnogiej, np.: „Mamo, dajcie mi jeść”, „Nie gniewajcie się na mnie”. Pan
Trzmiel (przezwisko sąsiada, faktycznie nazywał się Piętak) zjadł i rozpływając się w podziękowaniach,
poszedł do domu. A ja siedzę na przypiecku i płaczę. Mama pyta: „Czemu ty, Anielciu, płaczesz?”. Odpowiadam: „Bo wy moją zacierkę daliście tatusiowi”. Mama uświadomiła sobie, że zacierka była surowa, przestraszyła się i pobiegła do sąsiada dowiedzieć się, czy mu nie zaszkodziła, ale wszystko było
w porządku i potem często śmialiśmy się z tego.  Mama coś mi dała do jedzenia, chyba kawałek chleba.
Popiłam wodą i zasnęłam. Minął rok 1943, bracia rozeszli się na służbę do ludzi i mama nie wyjeżdżała
już na zarobek. Sama ciężko pracowała na polu. Wychowywałam się bez ojca, czasami brakowało mi go,
kiedy widziałam, jak inni ojcowie noszą swoje dzieci na rękach albo kołyszą na kolanach.
W roku 1945 ojciec wrócił do domu późną jesienią. W Jałcie granice Polski Wschodniej zostały przydzielone Sowietom. Nastąpiła akcja wysiedleńcza, tzw. repatriacja. W tym czasie na naszych terenach
powstawały i nasiliły swoją działalność bandy ukraińskie, musieliśmy kryć się z tym, że jesteśmy Polakami. Prawie wszyscy Polacy  z naszej wsi wyjechali na Ziemie Odzyskane do Polski Ludowej.
Lata 1945–1950
Dużo Polaków wymordowano, wiele osób skrywało swoje polskie pochodzenie. Mama przestrzegała moich braci, że na wsi mają mówić po ukraińsku, a ja byłam zbyt mała, żeby się pilnować, więc
nauczyła mnie pacierza  po ukraińsku. Rdzenni mieszkańcy wsi nie wydawali banderowcom Polaków,
ale ci, których przesiedlono z Polski do naszego Lipowca podczas akcji „Wisła”, nadsłuchiwali i donosili
banderowcom, kto w jakim języku rozmawia w domu, kto jest Polakiem. Tak zamordowali rodzinę Stachów, dziadków Limbergerów wraz z przygarniętym dzieckiem pochodzenia żydowskiego, Zygmuntem z Borysławia. Nie chcieli wyjeżdżać razem z dziećmi do Polski, chcieli umierać na ojczystej ziemi
swoich przodków, a w ich domu umieszczono rodzinę Łemków, przesiedleńców, którym ci przeszkadzali. Brat Tadek już zapakował nasz dobytek do skrzyń zbitych z desek i tylko czekaliśmy na powrót
taty, aby razem wyjechać na zachód. Po zakończeniu wojny ojciec został zatrzymany na granicy przez
Sowietów, gdyż był podejrzewany o szpiegostwo. „No bo przez sześć lat nie rozstrzelali go Niemcy, to
znaczy że „szpion”. Gdy mama dowiedziała się o tym, pojechała do tego punktu, gdzie go przetrzymywali i wygarnęła im, że są durni, to gdzieżby takiego prostego chłopa agitowali na szpiega. Kiedy tato
wrócił, już było po repatriacji, a po wyjeździe jego rodzeństwa ich pola pozostawały po nich w spadku
na rzecz ojca. A nasze ziemie były urodzajne, nie takie piaski jak w Niemczech i na Ziemiach Odzyskanych. Ojciec zdecydował, że dość długo natułał się po obcych stronach i nigdzie nie będzie wyjeżdżał,
i z tym stwierdzeniem razem z mamą wzięli się za gospodarstwo. Rodzice rozpakowali skrzynie zbite
przez Tadka i zostaliśmy.
Mieliśmy już dwie krowy, jałówkę, konia i zaczęło się nam dobrze powodzić. W roku 1948 władza
radziecka ogłosiła obowiązek zapisywania się do kołchozu. Mężczyźni – mieszkańcy wioski uciekali
na noc do lasu, aby uniknąć zapisania się do kołchozu. Kilku gospodarzom udało się uniknąć wpisu,
a właśnie nas i pięć innych rodzin zabrali w myśl ideologii  „Kto nie z nami, ten przeciw nam”. A jak wyglądał dobrowolny zapis do kołchozu? Tych gospodarzy, którzy nie zdążyli uciec, łapali, zaprowadzali
do szkoły do piwnicy. Tam bili ich kolbami karabinów, a który zemdlał, polewali zimną wodą i tak aż do
rana. A rano zmęczonych wyciągali po kolei i kazali się podpisać, a tym, którzy nie chcieli się podpisać,
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zwalając winę na analfabetyzm, wykręcali ręce do tyłu i przy nazwisku stawiali trzy krzyżyki. Najstarszego mojego brata już w styczniu 1949 r. Sowieci  aresztowali i osadzili w więzieniu na Brygidkach
w Drohobyczu. Ojca też aresztowali, ale za dzień po zatrzymaniu w Chatkach wypuścili.
Zsyłka na Syberię 1949–1956
I nastąpiła noc z 28 na 29 kwietnia 1949 r. Po całodziennej bieganinie i zabawie z koleżankami zasnęłam twardym snem, ciesząc się na myśl o następnym pięknym dniu. Aż tu budzi mnie głos mojej mamy:
„Anielciu, wstawaj, jedziemy do Ameryki”. Nie otwieram oczu, bo z opowiadań sąsiadów wiedziałam,
że kto miał rodzinę w Ameryce, to dostawał paczki. A mi się marzyła chustka na głowę z kaszmiru (szylanowa). „Pojedziesz, pojedziesz na biełyje miedwiedi” – obcy tubalny głos, obca mowa od razu zmusiły
mnie do otwarcia oczu. Pośrodku izby stał sołdat z kałasznikowem przewieszonym na piersi, a obok
niego mama zwijająca pierzynę. Mama krzyczy: „Ja na biełyje miedwiedi, a za co? Czy to ja napadam
na śpiących ludzi, wypędzam w nocy z domów rodzinnych i wywożę nie wiadomo dokąd?”. „Mołczi,
starucha, a to ubiju” – mama miała 44 lata – i skierował lufę w kierunku mamy. Na ten argument mama
zamilkła i dalej pakowała to, co jej się wydawało przydatne na zesłaniu: pierzynę, ubranie, sprzęt kuchenny itp. Ale nie udało się nas wywieźć w środku nocy, tak aby nas już nie było, kiedy wieś się obudzi.
Kto i kiedy spuścił z samochodów benzynę, kiedy żołnierze rozbiegli się do domów, z których mieli
wyprowadzić ludzi przeznaczonych do wywózki, nie wiem. Samochody bez paliwa nie mogły jechać.
Trzeba było wysłać sołdatów do Drohobycza po paliwo, a kiedy wrócili, to słońce już wstało i ludzie
śpieszyli się do swoich obowiązków gospodarczych. Zebrali się nasi sąsiedzi i ze zdziwienia powstał
ogólny płacz, a my już siedzieliśmy na ciężarówkach. Mama wstała i krzyknęła: „Ludzie, nie płaczcie.
Przyjdzie dzień, że wrócimy do domu, tak jak Chrystus zmartwychwstał, tak i my wrócimy”. Do samochodu podeszła moja koleżanka Marysia Żukowska i powiedziała: „Anielciu, pisz, jak dojedziecie”.
Dowieźli nas samochodami do Stryja i ulokowali w byłym obozie poniemieckim. Spaliśmy na pryczach
z desek i czekaliśmy, co z nami zrobią. Codziennie dowozili nowych deportowanych, trwało to do 15
maja. I wtedy załadowali nas wszystkich do wagonów towarowych i ruszyliśmy w daleką dwumiesięczną drogę transsyberyjską. Całe szczęście, że to już była wiosna i nie marzliśmy jak pierwsi zesłańcy z 10
lutego 1940 roku. Za to temperatura w wagonach była nie do wytrzymania, szczególnie cierpiały dzieci
i ciągle płakały.
Jeden raz na dobę otwierano drzwi wagonów. Pod konwojem sołdatów dyżurne kobiety prowadzone
były do punktu, w którym gotowano dla nas, zesłańców, ciepły posiłek. Zazwyczaj był to kapuśniak.
W czasie tego postoju zaopatrywano nas w wodę i dawano suchy „pajok”, był to marny chleb i kawa zbożowa, którą można było rozpuścić nawet w zimnej wodzie. Taką zimną kawą pani Pidzamek poiła kilkumiesięcznego synka, bo nie miała pokarmu w piersi. A on ciągle był głodny i cały czas płakał. Brzuszek
miał wzdęty, koloru granatowego, dlatego zaraz po wysadzeniu nas z wagonu w Chabarowsku jakaś
litościwa kobieta przyniosła kozie mleko. Matka z radości od razu napoiła go tym mlekiem, a on dostał
boleści i skonał, prawdopodobnie był to skręt kiszek, bo mleko nierozcieńczone, pite po miesiącu picia
zimnej kawy, doprowadziło do jego śmierci. Przed Nowosybirskiem, w połowie drogi do miejsca przeznaczenia, jako posiłek dano nam mocno osolone, w promieniach słonecznych suszone śledzie. Wszyscy najedli się tych śledzi, a potem chciało się nam mocno pić, tym razem wody nam nie dano. Było
to na początku czerwca. Silne upały. A my w wagonie nie mamy ani kropli wody. Pamiętam straszliwy
płacz trzyletniej dziewczynki i rozpacz bezsilną rodziców. W tym dniu zapędzono nas do łaźni, to wielu
ludziom uratowało życie, ponieważ w czasie tej podróży rozmnożyły się w zastraszający sposób wszy.
Prowadzono nas pod ochroną straży uzbrojonych sołdatów po dwóch stronach kolumny. Najpierw
mężczyźni, a potem kobiety i dzieci. Kazano nam rozebrać się do naga, a odzież naszą wrzucono do
pieca „prażaka”. Po kąpieli mężczyzn te piece były bardzo nagrzane, nasze ubrania zapaliły się. Kobiety
łapały resztki nadpalonej odzieży i skrywały swoją nagość. Do łaźni szłyśmy białe, a wracałyśmy czarne,
osmolone od spalonych łachów. Ale pozbyłyśmy się na jakiś czas trochę wszy, które w dalszej podróży
rozmnażały się w zawrotnym tempie. W końcu podróży było ich tak dużo w ubraniach, jak cekinów
na krakowskich serdakach. Kobiety wyczesywały je wprost na środku wagonu, bez żadnego wstydu.
Minęliśmy jezioro Bajkał obok Gór Ałtajskich.  Dnia 29 czerwca 1949 r. transport zatrzymał się w Chabarowsku nad Amurem. Otworzono wagony, ludzie wysypali się na powietrze i zaraz padali bezsilni na
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trawę. Tak reagował organizm na świeże powietrze. Mnie mama wyprowadziła na końcu, a ja, bojąc się,
że tych ludzi zabito, nie chciałam wyjść z wagonu. Dopiero kiedy zobaczyłam, że mama z uśmiechem
wyciąga do mnie ramiona i spokojnie mówi: „Chodź, nie bój się, to już koniec podróży”. Ale to nie był
koniec, znowu sołdaci zaprowadzili nas nad brzeg Amuru i tam kazano wchodzić na barki. Jeszcze dwa
dni płynęliśmy do miejsca przeznaczenia. Po drodze wysadzili po kilka rodzin skazańców, którzy już
tam zostawali do pracy. Nas wysadzono nad brzegiem Amuru w miejscowości Innokientiewka, zostawili nas już bez sołdatów, bo dokąd mieliśmy uciec. Powiedzieli, że następnego dnia przyjedzie po nas
„katier” – to taka łódź motorowa. Przewożono nas na raty, bo wszystkich na jeden rejs nie zmieszczono.
Do celu już było niedaleko, tylko 6 km. Po drodze minęliśmy miejscowości Bonn i Dżonka, niewielkie
osiedla. Właśnie ta nazwa Dżonka pozostała w późniejszym czasie w nazwie naszego po wybudowaniu
domów. Wysadzono nas na brzegu jeziora, a z drugiej strony tajga. Przez kilka dni spaliśmy w szałasach
naprędce splecionych z gałęzi, a potem umieszczono nas w barakach wykonanych prawdopodobnie
przez więźniów, zesłańców do Gułagu. W szałasie przeżyłam przygodę, w której główną rolę odegrała
żmija śpiąca pod moją pachą. W czasie kiedy rodziców zwołano na zebranie, aby manifestować i poinformować ich o prawach i obowiązkach zesłańców, mama zostawiła mnie śpiącą w szałasie, uzasadniając to wysoką gorączką. Ta wysoka gorączka zwabiła prawdopodobnie żmiję i ona zwinęła się w kłębek
pod moją pachą i też zasnęła. Obudziły mnie głosy przed szałasem i krzyk mamy. Otworzyłam oczy
i usłyszałam szept mojego starszego brata: „Anielciu, nie ruszaj się”. Strach w jego oczach nakazał mi pozostać nieruchomo i kątem oka zobaczyłam, że coś wypełza  spod mojego boku. I tu nagle ludzie i mój
brat Gienek kijami zatłukli gada, a skórę powiesili na kiju, co podobno odstrasza inne gady.
Razem z naszym transportem dostarczono urządzenia tartaczne. Zamontowano je i tartak ruszył
z produkcją desek, które posłużyły nam do budowy domów. Budowano je szybko, żeby zdążyć przed
zimą. Do grubych belek przybijano z dwóch stron deski, a pomiędzy te deski sypano i ubijano trociny,
które w okresie zimowej wichury wiatr wdmuchiwał do  środka pomieszczenia razem ze śniegiem.
Pierwsza zima dla nas była najstraszniejsza, bo ani odzieży, ani obuwia nie mieliśmy dostosowanego do
tak silnych mrozów. W chacie było tak zimno, że w nocy woda zamarzała w wiaderku. Okrywaliśmy
się wszystkim, co trochę nas chroniło przed zimnem. Obrazy Matki Boskiej i Jezusa Chrystusa, jedyne,
które mamie udało się zabrać z Lipowca, były okryte szronem. I kiedy do domu przybyli dwaj oficerowie na kontrolę warunków, w jakich żyjemy, i pytali, jak się nam żyje, mama mówiła, że zimno i chłodno. „A etomu  dieduszkie nie chołodno?” – pytał złośliwie jeden z oficerów. „To nie żaden dieduszka,
tylko Jezus Chrystus, a ty oficer i nie wiesz, kto to jest” – powiedziała mama. Widocznie zawstydził się,
bo mocno czerwony powiedział, że wkrótce jak tylko Amur zamarznie to przywiozą żywność: owsiankę i kitu. Na Wigilię została nam tylko łyżka owsianki i jeden kartofel, z których mama ugotowała zupę
i to była nasza wieczerza. W dniu Bożego Narodzenia mama spakowała pierzynę i poszła do Nanojców
– to plemię, które żyło tam od dawna. Wymieniła u nich pierzynę na worek kartofli i trochę
owsianki. W drodze powrotnej znalazła zamarzniętą wiewiórkę. Ziemniaki po drodze zamarzły jak kamyki, ale i tak obiad z zamarzniętej
wiewiórki i kartofli słodkich był przepyszny
(kartofle, gdy zamarzną, to mają taki smak).
W chatach zbudowanych w tak krótkim czasie nie było przestronnie, bo umieszczono nas
po kilka rodzin. Po jednej stronie mieszkaliśmy
my: mama, tato, Gienek i ja, dziesięcioletnia,
a druga to była rodzina Mikuliszyn, w której
mąż był aresztowany i wywieziony do kopalni
węgla do Workuty, a ona z dwójką synów (Michał – 16 lat i Józek 5 lat) mieszkała z nami. Po
2. Rok 1954. Brygada z naszej osady w tajdze.
drugiej stronie mieszkało małżeństwo Tymczij
Stoją: drugi z prawej Gienek Proć,
i rodzina Bojków, ale nie pamiętam, jakie mieli
siedzi drugi z prawej Franciszek Kogut.
imiona. Za łóżka służyły nam prycze, takie jak
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w Oświęcimiu. Zbite gołe deski, między nimi było wąskie przejście, przez które mógł się poruszać
jeden człowiek. W ścianie działowej był wycięty mały otwór, przez który mogliśmy zaglądać do sąsiadów. Domyślam się, że to w celu szpiegowania, co robią inni ludzie, „wrogowie narodu”. Ledwo poradziliśmy sobie z wszami, a tu plaga pluskiew, które rozmnażały się w trocinach ścian i nie dawały spać.
Po zgaszeniu światła rozpełzały się, kąsały nas, spadały z sufitu, wchodziły do uszu, to było straszne,
gdy jeszcze żywe pełzały w uszach. Do dzisiejszego dnia nie zasnę bez przykrycia ucha.
Nastąpił wrzesień i trzeba było iść do szkoły. Mama powiedziała, że gdy nauczycielka zapyta o narodowość, to mam odpowiedzieć, że jestem Polką. Kiedy tak powiedziałam, wszystkie głowy kolegów z klasy obróciły się jak za dotknięciem zaczarowanej różdżki – „Laszka” – tak mnie przezywali przez cały
rok, aż któregoś dnia dorwałam Olega Zabołotnego za „Laszkę” i spuściłam mu porządne lanie. Kiedy
opadły pierwsze nerwy, pomyślałam, co mnie czeka, kiedy dopadnie mnie grupa Ukraińców z klasy.
I  słyszę: „Brawo, Nelka, brawo” – to były okrzyki bliźniaków o nazwisku Małecki, dzieci rosyjskich
zesłańców polskiego rodowodu. Wtedy podniosłam się z tego błota, do którego z Olegiem wpadliśmy
podczas szamotaniny. I od tamtej pory nikt mnie już nie przezywał „Laszka”. Nastała zima, w środku
zimy zachorowałam ciężko. Ponieważ żaden lekarz nie pojawił się jeszcze do pracy w naszym osiedlu,
mama zaprowadziła mnie do miejscowego szamana. Byłam u niego około dwóch miesięcy. Odymiał
mnie i smarował jakimiś ziołami. On zajmował się rybołówstwem  i przynajmniej w czasie przebywania
u niego byłam najedzona, bo ryb u niego było pod dostatkiem. Dopiero na wiosnę wróciłam do domu.
Tato pracował przy budowie domu, a mama przy sadzeniu kartofli w pobliskim kołchozie, oddalonym
od miejsca zamieszkania około18 km, a jesienią przy wykopkach. Brat Gienek razem z innymi zesłańcami zagłębiali się w tajgę przy wyrębie cedrów [limby syberyjskiej] i przygotowywali je na zamarzniętym jeziorze do spławiania na wiosnę. Dzień roboczy trwał od godziny 8 do 17, z godzinną przerwą.
Trzeba było wcześnie wstawać, żeby wąskotorówka zawiozła na miejsce pracy na godzinę 8, a wracała o 19. A potem, gdy pracowali w tajdze już daleko od „posiółka”, wyjeżdżali na cały tydzień i wracali dopiero w sobotę. Nie wolno było opuszczać miejsca zamieszkania bez przepustek. Dzieci mogły
poruszać się swobodnie. Dokonywaliśmy zakupów dla ludzi w miejscowości Innokientiewka odległej
o 6 km. Rok szkolny kończył się w końcu maja i 3 miesiące wakacji. Gdy byłam w szóstej klasie, jako
nieletnia już pracowałam w cegielni w czasie lata. W siódmej klasie – w tajdze na kolei. Tam miałam
spotkanie z burym niedźwiedziem. Ukończyłam ósmą klasę szkoły średniej, do której chodziłam, chociaż nie byłam komsomołką. Na pytanie „Poczemu?” odpowiedziałam, że jestem Polką. Było to już po
śmierci Stalina i ta wiadomość już tak nie szokowała. Tym bardziej, że nauczycielki też były za jakieś
przewinienia na zesłaniu.
Do szkoły chodziłyśmy w trójkę, koleżanki: Christia Kotlarczyk, córka księdza, Annuszka Pańko
z Kołomyi i ja, Anielka Proć z Lipowca. Szkoła była odległa od Dżonki o sześć kilometrów. Byłyśmy
młode i pokonywałyśmy tę odległość w niecałą godzinę. Droga szła brzegiem jeziora około trzech
kilometrów, a potem przez tajgę. Z powodu silnych mrozów w zimie do szkoły chodziłyśmy na drugą
zmianę od 14.00 do 19.30. Pewnego razu gdy wyszłyśmy na brzeg jeziora, rozszalała się „purga”. Sypał
nam w oczy śnieg , wiał silny wiatr, świata bożego nie widać. Postanowiłyśmy iść, kierując się intuicją
i ciemną stroną tajgi. Idziemy i już według nas powinnyśmy być dawno na miejscu. Śnieg był tak głęboki, że pełzałyśmy po nim na kolanach. I nagle jak za dotknięciem różdżki „purga” ustała. Na niebie
jasny księżyc, a my siedzimy na środku jeziora. Daleko widoczne światła „posiółka” i latarnie zaniepokojonych rodziców. W domu byłyśmy dopiero o godzinie 23, a nie jak zawsze około 21. W taki szalejący wiatr i mróz nietrudno było zamarznąć. Średnio mróz dochodził do – 40 st. Celsjusza, dlatego po
jeziorze wożono kolejką drewno do spławu. Nasz przemysł nazywał się „Lespromchoz”.
We wrześniu 1955 roku przyjechał do nas mój najstarszy brat Tadeusz z Ust-Niery, bo objęła go
amnestia, z wyroku 25 lat katorgi dano mu 10 lat, a po śmierci Stalina został zwolniony. W lipcu przyjechali oficerowie radzieccy i zaczęli zapisywać Polaków na wyjazd do Polski. Namawiali ludzi, żeby
się nie zapisywali. „Za czem ty pojediesz ?”. „Tam że nie znajesz jazyka”. Zależało im na tym, aby jak
najmniejsza liczba Polaków zgłosiła się do wyjazdu. Tęsknota za domem, ciężka praca, mróz, marne zaopatrzenie w żywność i odzież oraz artykuły gospodarcze były główną przyczyną, że chcieliśmy do kraju.
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Sprostowania i uzupełnienia.
Jeszcze o Rychcicach cz. 6
Od Redakcji: W „Biuletynie SPZD” nr 18 (2016) opublikowana została lista rychciczan przywiezionych transportem nr 5 do Drzonowa. Na zakończenie tekstu był apel Władysława Olszewskiego
o przesyłanie uwag i uzupełnień. Publikowany tekst jest pokłosiem tego apelu. Ze względu na objętość
Redakcja potraktowała go jako odrębny artykuł, a nie list do Redakcji.
Błaszków Anna, żona Marcina („Tejzer”). Przyjechał też z nami jako domownik Michał Abramów,
(zwany Abramem) pasierb Michała Wojtuściszyna „Zbrocha”, przyrodni brat Marii, późniejszej
żony Piotra Błauciaka.
Bosak Jakub – córka Wiktoria była już żoną Bolesława Oczkosia i przy nim jest wymieniona.
Chomycz Franciszka („Kasprycha”).
Dudziak Józef – córka Julia była już żoną Andrzeja Maćkały i przy nim jest wymieniona.
Dudziak Marcin („Zagórniak”) – tu chyba przez pomyłkę wklejono dzieci Józefa Dudziaka, a jego
dzieci – Stanisława, Anielę i Piotra – przypisano Mikołajowi Dudziakowi.
Dudziak Mikołaj („Sikora”) – miał syna Jana i córkę Anielę.
Dumiak Michał, brat Antoniego i innych, z żoną Jadwigą pobrali się jako wdowcy. Ona miała syna
Ryszarda Błauciaka, a on córkę Stanisławę.
Jach Michał („Srajniuk”) – miał jeszcze drugą córkę Stanisławę.
Łyszczarz Józef – córka Anna była już żoną Stanisława Osowskiego oraz mamą Adama i Stanisławy.
Malski Wawrzyniec – jego dzieci to Bronisław i Stanisława, a druga córka Józefa urodziła się już
w Drzonowie.
Noga Elżbieta sama nie ma korzeni rychcickich, ale wyszła za mąż za Bronisława, urodzonego już
w Drzonowie najmłodszego syna Józefa i Franciszki Nogów.
Noga Józef, żona Franciszka z d. Pielech (pisze o nich ich późniejsza synowa Elżbieta w swojej
książce o Drzonowie), nie wiem skąd takie córki – Józefa i Janina. Ich dzieci to Stanisław, Tadeusz
(urodzony już chyba w Drzonowie), Bronisław i Irena.
Osowski Michał, żona Katarzyna (chyba z Fediowów), dzieci to Jadwiga (lub Janina) i Stanisław.
Osowski Stanisław, brat Michała.
Pawliszyn Bronisław, dołączył z frontu do przybyłych z transportem do wsi Zimna Brzeźnica,
Mieszków (nazywamy Myszkowem) i Gaworzyce (koło Nowego Miasteczka) nie przyjechał transportem do Drzonowa. W Drzonowie pod koniec lat 40. ożenił się z Zofią Gumienną, córką Franciszka i Anny.
Pielech Julia – nie „Świeca” tylko „Święta”.
Psiuk Jan – po powrocie z frontu odnalazł rodzinę dopiero w Drzonowie.
Psiuk Rozalia, wdowa po Franciszku, nie Janie.
Rupniak Krystyna, córka Heleny i Piotra ze Starej Wsi koło Rychcic (nie wrócił z wojny, podobno
leży na Powązkach wśród żołnierzy Września `39), jest bratanicą Jadwigi Psiukowej).
Rupniak Pelagia, ze Starej Wsi, mama Jadwigi.
Sikora Franciszka („Słomiana”)
Świerniak Wincenty, miał jeszcze drugiego syna – Michała.
Tarnawski Andrzej – nie pamiętam, aby miał córkę Rozalię, ale przecież nie wiem wszystkiego.
Wojtuściszyn Jan („Palenica”), córka miała na imię Jadwiga, a nie Ludwika.


Dokończenie na str. 106.
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Jeszcze o Rychcicach (i Zadach)

okumentując transport wypędzonych rychciczan do Polski, stwierdziłem, że tymi transportami
przyjeżdżały również „niedobitki”  mieszkańców przysiółka Zady położonego koło Wołoszczy.
W Zadach było 31 polskich zagród zamieszkałych przez  90% jej mieszkańców. Większość z nich została zamordowana w okresie Wielkanocy 1944 r., a gospodarstwa spalone przez bandę UPA. Część
rodzin przewidując zagrożenie, jak i ci co ocaleli, schronili się w Samborze oraz w Medenicach i Rychcicach, by potem z mieszkańcami tych miejscowości wyjechać do Polski – osiedlili się we wsi Gaworzyce położonej między Polkowicami a Nowym Miasteczkiem.
Pojechałem tam, aby zrobić wywiad ze świadkiem tych wydarzeń, mieszkańcem Zadów, Panem
Andrzejem Badeckim (rocznik 1923). Okazało się, że żyje tutaj znaczne skupisko mieszkańców Zadów i Wołoszczy. Mieszkańcy ci ufundowali nawet piękną kamienną tablicę na cmentarzu upamiętniającą wydarzenia w Zadach. Okazało się również, że zadomowiła się też tu znaczna grupa rychciczan – w sąsiedniej małej wsi Mieszków – oraz kilka rodzin w Gościeszowicach i Niegosławicach
koło Szprotawy. W Niegosławicach w połowie września 1945 r. osiedliły się trzy rodziny:
1. Rozalia Błauciak z d. Gierczak, wdowa po Janie, z dziećmi Bronisławem i Janiną,
2. Marian Nikolak z rodziną,
3. Mikołaj Dudziak z rodziną.
Można wnioskować, że w te okolice przybył dodatkowy transport lub pewna grupa odłączyła się od
dużego transportu. Wkrótce otrzymałem list od Członka Koła Korespondentów i jednocześnie Członka Zarządu Głównego SPZD, Pana Mieczysława Mazura, który przytaczam:
„Ojciec mój Józef Mazur był pracownikiem rafinerii Polmin w Drohobyczu. Transport nasz na Dolny Śląsk, nazwany nr 2, przeznaczony był do Bolesławca. Do stacji Kłobuczyn k. Głogowa przyjechał
15 sierpnia 1945 r. (na Matki Boskiej Zielnej) i tu został zatrzymany na dłużej z uwagi na brak węgla
i wody, a sama  lokomotywa pojechała do Żagania (pociąg został na kilka dni). Mój ojciec z sąsiadami
udał się na rekonesans po nieznanej okolicy. Spotkali wójta gminy Gaworzyce, który polecił im małą
wieś Mieszków, gdzie na polach było jeszcze zboże. Ponieważ uważali, że należy się gdzieś osiedlić
i zacząć normalne życie, zmęczeni długą podróżą, wyładowali się na stacji Kłobuczyn. Niewielka
wieś Mieszków położona była pod lasem, a w niej czynny wodociąg (woda w mieszkaniu i stajni),
dokończenie ze str. 104.
Okazało się, że rodzin polskich było 11, a bały się wcześniej przyznać. Ujawniły się dopiero, gdy się
zapisały do wyjazdu.
Sen o owocach z sadów lipowskich.
Z powodu zbyt silnych mrozów w okresie zimowym nie rosły tam żadne drzewa owocowe. Bardzo
brakowało mi owoców. A ja ciągle pamiętałam smak soczystych gruszek i jabłek z Lipowca. Często
śniło mi się, że chodzę w słońcu i trzymam w ręku duże jabłko lub gruszkę z naszych sadów. Unoszę owoc do ust i w tym momencie budzę się. Modliłam się potem o sen, w którym choćbym raz go
ugryzła i poczuła jego smak. Dopiero po sześciu latach pobytu na Dalekim Wschodzie, z okazji Nowego 1955 Roku, uczniowie dostali od dziadka Mroza paczki, a w każdej paczce było po jednym jabłuszku.  Schowałam za pazuchę pod kufajkę, żeby nie zamarzło, i doniosłam do domu 6 kilometrów. Mama
pokroiła na cztery części i jedliśmy je jak komunię. Było zielone i kwaśne, ale pachniało Lipowcem. Już
następnej zimy w roku 1955 w pociągu w Polsce jadłam pyszne jabłuszka, które podarował mi Ślązak.
To był młody chłopiec, który z radości, że nie jestem niemową, wysypał mi zapas jabłek, który miał
na drogę. O mękach, głodzie i chorobach dokładnie opowiedzieli reżyser Leszek Wosiewicz w filmie
„Cynga” oraz reżyser Andrzej Zaorski w filmie” Syberiada polska”. Zachęcam do ich oglądania.        
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ładne umeblowane zabudowania, w stodołach siano i maszyny rolnicze sprawiły, że postanowiono
się tam osiedlić, oczywiście tymczasowo, gdyż wszyscy planowali w niedalekiej przyszłości powrócić
do Rychcic. Większa część transportu to byli mieszkańcy Rychcic. Było też kilka rodzin mieszkańców
Starej Wsi.
Druga część transportu wysiadła w Niegosławicach (przeważnie kolejarze): rodzina Sikory,  Nikolaka i Mikołaja Dudziaka, innych nazwisk nie pamiętam. Nie potrafię też powiedzieć, czy ktoś z tego
transportu dojechał do Bolesławca. W Mieszkowie osiedliły się rodziny:
1. Bartków Józef z  żoną Apolonią z d. Dudziak i córką Stanisławą,
2. Błauciak Katarzyna z d. Mazur, wdowa po Franciszku,
3. Błauciak Michał z żoną Anną z d. Dudziak i córką Stanisławą,
4. Błauciak Stanisław z żoną Marią z d. Zazula i córką Józefą,
5. Dziubka Józef z żoną Elżbietą z d. Pielech oraz synami Bronisławem i Stanisławem,
6. Klimków Karol z żoną i córką Marią,
7. Konik Maciej z żoną Julią z d. Pielech oraz dziećmi Bronisławem i Stanisławą,
8. Mazur Józef z żoną Julią z d. Dudziak oraz dziećmi: Bronisławem, Mieczysławem i Stanisławą,
9. Pawlisz Tomasz z żoną Katarzyną z d. Jach oraz dziećmi: Bronisławem, Franciszkiem, Józefem
i Stanisławą,
10. Pawliszyn Grzegorz z żoną Katarzyną z d. Furtan i synami: Bronisławem, Józefem, Mikołajem
i Władysławem,
11. Pielech Grzegorz z żoną Julią oraz dziećmi Józefem i Stefanią,
12. Pielech Maria z d. Dudziak, wdowa po Józefie,
13. Pielech Piotr z żoną Katarzyną z d. Gumienną i synem Józefem,
14. Podolak Michał z żoną oraz dziećmi: Julianem i Zofią,
15. Pita Julia z d. Błauciak z dziećmi: Janiną, Józefą i Michałem. Po roku wyjechała do męża Piotra,
który wrócił po wojnie do Jeszkotla k. Strzelina.
Losy byłych rychciczan
Większość  osiadła na stałe, zajmując się gospodarką rolną, po śmierci zostali pochowani na cmentarzu  
w Gaworzycach. Młodsi wyemigrowali do pobliskiego Głogowa, Nowego Miasteczka czy Nowej Soli.
Z tej niewielkiej wsi trzech skończyło studia i zrobiło kariery zawodowe:
1. Stanisław Dziubka – syn Józefa, ur. w 1943 r., po skończeniu szkoły podstawowej w Gaworzycach
dostał się do Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie, a po maturze studiował na Politechnice Gliwickiej, jako inżynier górnik pracował w KGHM Lubin, jest na emeryturze.
2. Józef Pielech – syn Piotra, ur. w 1945 r., po maturze w Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie studiował w Wyższej Szkole Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, po jej ukończeniu został oficerem
WP w randze majora, zachorował ciężko i zmarł na niewydolność nerek, pochowany został na cmentarzu w Gaworzycach.
3. Mieczysław Mazur – syn Józefa, po szkole podstawowej w Gaworzycach podjął naukę w Liceum Pedagogicznym w Nowej Soli; doszedłszy do wniosku, że nie odpowiada mu zawód nauczyciela, przerwał
naukę i zaczął pracę na PKP w Żaganiu jako 15-letni chłopiec, początkowo czyszcząc zwrotnice i lampy.
Następnie awansował na zwrotniczego, hamulcowego pociągów towarowych, konduktora rewizyjnego poc. osobowych. Jako dobry pracownik wysłany został na kurs dyżurnych ruchu w Poznaniu, gdzie
po zdaniu egzaminów pracował jako dyżurny ruchu na kilku małych stacjach, m.in. w Niegosławicach,
gdzie spotkał starych nastawniczych z Rychcic. W 1963 r. został przeniesiony na stację I klasy w Głogowie, ożenił się i podjął naukę w Technikum Kolejowym we Wrocławiu. Po maturze został dyspozytorem
przewozów w Zielonej Górze. Po 2 latach pracy awansował na zastępcę naczelnika stacji w Głogowie. Po
5 latach został naczelnikiem stacji Głogów. W 1980 r. podjął studia  na Wydziale Prawa Uniw. Wrocławskiego, gdzie w 1985 r. obronił pracę magisterską i awansował na dyrektora Rejonu Przewozów PKP we
Wrocławiu.  W 1996 r. awansował na zastępcę dyrektora  ds. eksploatacji DDOKP. Po reorganizacji kolei
i rozwiązaniu DDOKP został dyrektorem Rynku Materiałów Budowlanych w Warszawie. Po przejściu na
emeryturę w 2001 r. zorganizował wspólnie z kolegą ze Szczecina własną firmę przewozową „Majkotrans
Sp. z o.o.” zatrudniającą około 150 osób. Jej pociągi jeżdżą po całej sieci PKP”.                                              
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Majdan – Kolbudy 19451, wspomina Izydora Kozdroń

Konfident?

Od Redakcji: Mieszkańcy dawnej wsi Majdan w pow. drohobyckim, po opuszczeniu w 1945 r. rodzinnej ziemi, osiedlili się w trzech miejscowościach: Ścinawie Nyskiej w obecnym woj. opolskim,
Nowej Rudzie w woj. dolnośląskim i Lublewie k. Kolbud w woj. pomorskim.

Od Redakcji: Tekst stanowi oryginalny fragment listu do Komisji Historycznej SPZD z 2003 r. z niewielkimi skrótami. Osoby i zdarzenia występujące w tym tekście są szerzej opisane w książce „Armia
Krajowa w Zagłębiu Naftowym i na Samborszczyźnie” prof. Jerzego Węgierskiego, Kraków 1993, PLATAN, s.193, występują też na łamach „Ziemi Drohobyckiej” i „Biuletynu SPZD”.

P

o zakończeniu wojny Lublewo opustoszało. Jego mieszkańcy ewakuowali się przed frontem
albo wraz z nim. W ramach przymusowej powojennej wędrówki ludów przybywali osadnicy, Polacy wysiedleni z kresów wschodnich. Jedną z pierwszych była pani Izydora Markowska
z domu Kozdroń. W październiku 1945 r. przybyła do Lublewa wraz z rodziną po miesięcznej
wędrówce kolejowym wagonem towarowym. Nie tylko ona, pół wsi, które trzymało się razem.
Wraz z Kozdroniami opuścić musiały wieś Majdan koło Borysławia i przybyły do Lublewa rodziny Wójtowiczów, Kozłów, Milerów, Ważnych, Witmanów, Zaleszczyków [Załaszczuków].
Lublewo było opustoszałe. Zastaliśmy przybyłe wcześniej cztery rodziny repatrianckie. Otrzymaliśmy przydział mieszkania w domu do dziś istniejącym, w którym spakowana czekała na samochód przesiedleńczy stara Niemka. Pokazała, że zostawia w piwnicy niepełny worek kartofli. Moja
mama dała jej w rewanżu słoik przetopionego masła, które wieźliśmy z sobą. Te kartofle pomogły
nam przetrwać zimę – wspomina pani Izydora Markowska. W następnych latach przybywali nowi
ludzie, wielu z lubelskiego, w poszukiwaniu lepszych warunków życia. W 1946 r. rozpoczęła działalność garbarnia w Straszynie, gdzie otrzymał pracę ojciec pani Izydory i zadowolony z takiego
obrotu spraw jeździł tam drogą przez las, rowerem. Z komunikacją nie było łatwo. W 1950 r.,
kiedy p. Izydorze zachorowało małe dziecko, do Gdańska po penicylinę dojechała wojskowym
autem (takie jeździły dwa razy dziennie tam i z powrotem). Wrócić musiała jednak pieszo.
Wspominają też Państwo Markowscy pierwszego wójta gminy Kolbudy Kazimierza Słomskiego, który mieszkał w Lublewie. Zapamiętali, jak w charakterystycznym kapeluszu jeździł bryczką
zaprzężoną w parę białych koni. Po nim funkcję wójta sprawowali p. Bodlak  i p. Boksa – dodają.
Ze wspomnień Jana i Zygfrydy [Izydory] Markowskich pierwsze lata w powojennym Lublewie
wyłaniają się jako biedne, ale radosne. Kresowiacy przywieźli swoją mentalność i obyczaje. W noc
wigilijną po pasterce zbierali się w grupki i wraz z harmonią kolędowali sąsiadom pod oknami,
w lany poniedziałek wiadra z wodą szły w ruch. Wszystko odbywało się z humorem i kulturalnie.
Nie było burd, był szacunek dla starszego pokolenia. Ludzie byli życzliwi i otwarci na siebie. Lata
biegły, dorastały dzieci, powstawały nowe domy, życie zataczało kolejne koła.

1 Przedruk z Gazety Kolbudzkiej z 26.04.1999 r.

Parafialne nowości z Drohobycza
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Dzwonnica

d września 2016 r. dzięki prywatnemu sponsorowi rozpoczął się remont pierwszego poziomu dzwonnicy, wyniesiono śmieci, otynkowano ściany, w trakcie remontu są dwie żelazne bramy. W br. planowane jest wykonanie podłogi z cegły oraz stworzenie stałej ekspozycji
zdjęć kościoła i dzwonnicy jak również eskizów witraży.
(A.Chłopek).

P

iotr Flunt, Ukrainiec, około 40 – 45 lat, mieszkał w Drohobyczu przy ul. Borysławskiej (numeru
nie pamiętam) z rodziną: żoną i czwórką dzieci. Z zawodu rzeźnik - mieszkał w swoim domu –
miał sklep  masarnię. Sprzedawał wyroby wieprzowe i mięso (przeważnie skupował i zabijał świnie,
często „wągrowate”, co było karalne przed wojną). Stąd miewał kontrole sanitarne i nie tylko. Był średniego wzrostu, dość krępy. Mówił dobrze po polsku i po ukraińsku – seplenił – był z natury człowiekiem bardzo sprytnym, ciekawskim i natrętnym (wchodził do mieszkania bez pukania), lubił zaskoczyć swoją osobą domowników – przez co był nielubiany. Do mojej rodziny odnosił się z szacunkiem,
zawsze mówił po polsku „niech będzie pochwalony”, zdawało mi się, że w ten sposób chciał pokazać,
jakim jest poważnym, dobrym człowiekiem, zasługującym na zaufanie.
Dowiedzieliśmy się, że nazwano go „konfidentem” i dlatego unikano. Znałam go osobiście, bo u niego mieszkaliśmy (niedługo, bo była wilgoć, a w zimie lało się ze ścian). Mamę tam zaintrygowało to, że
on długo i często przebywa w swojej stodole, nawet do późna, więc poszła się popatrzeć pod jego nieobecność. Zobaczyła pełno rupieci, a w deskach duże szpary, pozostałości po sękach. Kiedy podeszła
bliżej, zobaczyła przez nie jak na dłoni mieszkanie p. Garczyńskich – pokój i całą kuchnię. Przy stole
siedziała p. Garczyńska z mężem – jedli obiad – przyszła do nich jej siostra, zaczęli rozmawiać dość
głośno – było słychać, co mówią. Mama wyszła prędko ze stodoły, gdy usłyszała na podwórzu kroki
Flunta. Za jakiś czas powiedziała p. Garczyńskiej, ażeby uważała na swego sąsiada ale ta przestrogę
zlekceważyła, mówiąc, że Flunt jest dobrym sąsiadem i jest za głupi, aby go coś interesowało. I na tym
skończyło się.
Upłynęło parę lat od tego czasu, mieszkaliśmy już na ul. Górnej Bramy 1 w Drohobyczu. Ja i cała
moja rodzina należeliśmy do Kedywu AK. Pracowałam w Borysławiu w Karpathen-Ől i codziennie
dojeżdżałam do pracy, miałam „ausweis”, więc mogłam się swobodnie poruszać. W tym czasie byłam
już zaprzysiężona, pełniłam funkcję łączniczki ps. Halina. A o Fluncie zapomniało się na dobre, jakoś
przycichł, nie pokazywał się po domach, nie narzucał się swoją osobą.
Przyszedł rok 1943. W tym czasie zamieszkał w domu p. Garczyńskich cichociemny dowódca
Ośrodka Dywersyjnego Kedywu „Karol” ppor. Jacek Przetocki „Oset”, lat 23 – u nich był też punkt
kontaktowy Inspektoratu. Ppor. Jacek Przetocki znany nam jako „Karol” rozpoczął energiczne  szkolenie  zespołów i patroli dywersyjnych w Borysławiu i Drohobyczu – zostałam jego łączniczką (tam
uczono mnie obchodzić się z bronią). Oprócz różnych sabotaży na Polminie w Drohobyczu i na szybach wydobywczych w Borysławiu, była też dywersja kolejowa – akcją kierował ppor. „Karol” z sierż.
podchor. Marianem Styrną ps. Dysk i patrolem „Gili” (Tadeusz Tarnawski i Albin Pietrus) było ich 5,
a łącznikiem był „Jurek” Piwowarek.
Wykonywano różne akcje mające na celu zdobycie broni, amunicji i środków wybuchowych. W takiej akcji poległ nasz dowódca ppor. „Karol” 25 maja 1944 r. na stacji Rychcice oddalonej o parę kilometrów od stacji Drohobycz. W tym dniu przyniosłam „Karolowi” meldunek – był  nawet w dobrym
humorze, powiedział: Jeśli chcesz zobaczyć Ukraińca, to przyjdź dziś o 17 do „Ciotki Kazi”. Przyszłam
punktualnie. „Ciocia Kazia” otworzyła mi drzwi z uśmiechem, z pokoju wyszedł „Karol” – w pierwszej
chwili nie poznałam go, dopiero jak zaczął mówić – był wesoły i gadatliwy jak nigdy; idąc na tę akcję,
„Karol” przyprawił sobie wąsy i brodę, nie był do siebie wcale podobny (dobrze mu było z tą brodą
1 Autorka Stanisława Zofia Mikowa z domu Sachowa, „Halina” urodziła się we Lwowie w 1922 r., do Drohobycza przyjechała
z rodzicami w 1935 lub 1936 r. córka Franciszka i Zofii. (Red.).
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i wąsami),   był wspaniale ucharakteryzowany. Powiedziałam: Wyglądasz jak prawdziwy Ukrainiec
(nawet miał na sobie taki ubiór, jak w tym czasie chodzili Ukraińcy). Odpowiedział: O to właśnie chodzi. „Ciocia Kazia” przygotowywała mu na drogę  chleb, duże kromy ze smalcem i skwarkami, i manierkę z „czarną kawą” zbożową. „Karol” schował to wszystko do czarnego chlebaka, przewiesił sobie
na ramieniu, przeżegnał się i wyszedł z domu. Ja za chwilę wyszłam za nim. Zobaczyłam jego sylwetkę,
jak szedł przez pola koło starej cegielni w stronę stacji kolejowej w Drohobyczu.
Umówiłam się z „Ciocią Kazią”, że rano przyniesie mi meldunek jeszcze przed moim wyjściem
z domu do pociągu. Spać nie mogłam, wstałam wcześnie rano – miałam jakiś „niepokój” w sobie.
Przyszła bardzo zapłakana i blada p. Garczyńska. Padły słowa: „Karol” nie żyje!… tak powiedział jej
szwagier Jasiewicz: że widział „Karola” leżącego w wagonie w Drohobyczu na głównym dworcu kolejowym, między dwoma zabitymi żołnierzami niemieckimi. Potem Niemcy załadowali zwłoki ppor.
„Karola” na wagon-platformę i wystawili go na widok publiczny w celu rozpoznania, wzywając do
zidentyfikowania. „Karol” leżał tak 3 dni. Rozwiesili ogłoszenie z fotografią pośmiertną po całym Drohobyczu. Na ogłoszenie nikt się nie zgłosił.... Na trzeci dzień zwłoki zakopano w rowie przy kaplicy
należącej do stacji kolejowej w Drohobyczu. Niemcy przy zwłokach znaleźli dokumenty ukraińskie
z fotografią  mocno poplamione krwią – ten jego ubiór i dokumenty ich zmyliły. Byli przekonani,
że akcję na stację Rychcice przeprowadzili „Ukraińcy z UPA”, a Ukraińcy przekonani, że to był ich
człowiek, wykopali zwłoki ppor. „Karola” i pochowali za więzieniem na Górce, gdzie w czasie I wś.
chowano zmarłych jeńców.
Niemcy zemścili się za tę akcję – 27 maja 1944 roku na rynku w Drohobyczu powiesili 20 ukraińskich zakładników. Od tej pory Ukraińcy byli bardzo ostrożni, czujni i b. podejrzliwi. Zdaje mi się, że
dom p. Garczyńskich od dawna był pod obserwacją najbliższego sąsiada Ukraińca – Piotra Flunta. Nie
nadaremnie nazwano go „konfidentem” – musiał „coś zwęszyć”, bo do nas do domu na Górnej Bramie
zaczął coraz częściej przychodzić. Interesował się naszymi sąsiadami, naszą rodziną, kto do nas przyjechał, skąd itp. Przychodził też ze swoim towarem, natarczywie oferował „swojską kiełbasę” i tzw. „zająca” pieczonego z wieprzowiny. Mama jak mogła, broniła się przed kupnem, chociaż ceny były u niego
„nęcące”… Często pytał się, gdzie jestem. Czy przyjechałam już z Borysławia, bo nie widział mnie na
stacji, jak wysiadałam. Jak nie było mnie w kuchni, to wchodził bez pukania do pokoju, gdy zobaczył
mnie, to mówił – jak zawsze – „niech będzie pochwalony”, porozglądał się po pokoju uważnie i szedł
sobie. Raz Mama zapytała się:  „Panie Flunt, jak widzę, pan coś interesuje się moją córką? Nie daj Boże,
ażeby jej coś się stało złego, wtenczas pan pożałuje, i to  bardzo! To jest moje jedyne dziecko”. Po tej
rozmowie Flunt przestał do  nas przychodzić. Jakiś czas był spokój. Ale baliśmy się go bardzo.
Był rok 1944, koniec czerwca, a początek lipca (dokładnie nie pamiętam), kiedy przybył, w ramach
uzupełnień, nowy dowódca na miejsce poległego w Rychcicach ppor. „Osta” – Jacka Przetockiego. Był
to też cichociemny ppor. Marian Kuczyński ps. Korwin, Zwrotnica, dowódca Ośrodka Dywersyjnego Kedywu w Drohobyczu, znany nam jako Marian. Obserwowaliśmy Niemców. Od jakiegoś czasu
zauważyliśmy wśród nich jakby niepokój, popłoch, chaos, zdenerwowanie,  zwłaszcza po bombardowaniu Polminu w Drohobyczu przez nalot aliancki, który był widoczny aż w Borysławiu (widziałam
go na własne oczy z III piętra, gdzie pracowałam). Było to po południu (pracowałyśmy do godz.18),
naprzód jeden samolot zrobił smugą dymną  koło, wskazując teren bombardowania – bomby pozrzucali i cicho odlecieli przez Borysław w kierunku Czech – 75 samolotów – stałyśmy i rachowałyśmy, ile
ich jest. Pogoda była piękna, widoczność dobra, a na niebie „migocące biało-srebrne ptaki”. Po chwili
zobaczyłyśmy w Drohobyczu ogień i czarny dym. Był to Polmin – trafiony.
Już nie pamiętam – daty się zacierają – ale to wydarzenie będę pamiętała do końca życia.... Marian
szedł na swoją kwaterę, która – jak mówił – była za męskim  gimnazjum w Drohobyczu (zdaje mi się
ul. Szewczenki, ja nigdy tam nie byłam). Wiem natomiast, że miał też drugą kwaterę przy ul. 11 Listopada u starszego pana, weterynarza. Marian powiedział wtedy: „Bądź jutro o 9 u „Cioci Kazi”, będzie
tam zebranie całego Kedywu. Mamy omówić różne sprawy, a oprócz tego chcę cię przedstawić do
nominacji na sierżanta czasu wojny. Przyznam się, że ta wiadomość bardzo mi pochlebiła i ucieszyła
mnie, a że byłam na zwolnieniu lekarskim (bo wyskakując, jak zawsze, z pociągu jeszcze przed stacją,
upadłam fatalnie i bardzo rozwaliłam kolano), miałam wolny czas przed południem i bardzo chciałam
tam być..... Ale już wcześnie rano w tym krytycznym dniu zbudziłam się z bólem żołądka... jak nigdy.
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Mama parzyła różne zioła i dawała mi pić, ażeby ból minął. Wreszcie przestało boleć i poszłam, już
spóźniona, na to zebranie (było blisko). Idąc, z daleka zobaczyłam, że dom p. Garczyńskich jest okrążony przez policję ukraińską. Pod parkanem stał pobity i skuty młody człowiek (nie znany mi), idąc
dalej, zobaczyłam, że Marian szamoce się z jednym z Ukraińców, drugi policjant bije po głowie rękojeścią  pistoletu kogoś w kolejowym mundurze. Podeszłam bliżej – to był „Janek”, nasz oficer informacyjny Stanisław Jastrzębski z Sambora. Wyglądał na rannego, ale się bronił. Przestraszona wpadłam do
domu Garczyńskich – nie spostrzeżona przez nikogo wbiegłam do sieni i zobaczyłam zdenerwowaną
„Ciocię Kazię”, jak chowa jakieś walizki do schowka za schodami, podnosząc deski... Chciała wyjść
z domu drzwiami. Widząc, co się dzieje, siłą wciągnęłam ją do mieszkania sąsiadów, p. Kukusiów,
i przez kuchnię do pokoju, wybijając szybę łokciem. Wyszłyśmy przez balkon na inną stronę domu,
przeszłyśmy prędko ul. Borysławską koło domu p. Herbów, uciekając polami w górę w kierunku u1.
Górnej Bramy, a równolegle do ul. Borysławskiej. Po drodze słyszałyśmy z p. Garczyńską, jak na syrenie jadą gestapo i policja ukraińska. Uciekając, po drodze wstąpiłam do p. Fedorkowej, ażeby dała coś
zawinąć rękę, bo bardzo lała się krew, pozostawiając ślady (dala mi pieluchę swojego synka Tomka,
która wisiała na sznurku). I tu nasze drogi z p. Garczyńską rozeszły się.
Ja zbiegłam w dół polami do domu Juli Korpak, pseud. Marysia, (obecnie p. Mrozowa, druga żona
p. „Wiktora” Mroza), ażeby dać im znać, co się dzieje, jaka jest tragedia u Garczyńskich. Jula z mężem
spokojnie leżała w łóżku, nie wiedząc nic o aresztowaniu „Janka” – Stanisława Jastrzębskiego z Sambora – i naszego dowódcy ppor. Mariana Kuczyńskiego „Korwina” i „Zwrotnicy” z Ośrodka Dywersyjnego Kedywu „Karol”, znanego nam jako Marian. Gdy to im powiedziałam, „Marysia” kazała mi iść do
domu i powiedzieć mamie, aby nie jechała dziś do Lwowa jako kurierka, aż do odwołania.
Będąc już w domu, przebrałam się w inne ubranie i pobiegłam zaraz na Wójtowską Górę do Józi
Gryndy ps. Janka, ażeby ją ostrzec (nikt mi nie kazał, sama to zrobiłam). Józia zbladła, kiedy mnie
zobaczyła: „Co tu robisz o tej porze?”. Opowiedziałam jej wszystko, jak było. Nie pozwoliła mi już
wracać do domu. Od tej chwili ukrywałam się u jej rodziców p. Gryndów, a potem u p. Korpaków, na
ulicy Stryjskiej koło sądu w Drohobyczu (rodziców Romy „Dzidki” Korpak, po mężu Laskoś, i Bolka
Korpaka „Chmury”, u których była komórka „legalizacyjna”), w domu p. Wiesławy Filar,  pracownicy
poczty w Drohobyczu, a później w Gliwicach. Moje kryjówki były różne: w mieszkaniu, na strychu,
w piwnicy, w stodole i w polu pod sianem. Ukrywałam się aż do chwili, gdy się trochę uciszyło i różne
nowe wydarzenia wstrząsnęły całym Drohobyczem. Poszłam do domu, a temu,  kto się pytał, mówiłam, że byłam we Lwowie u wujka (rodzonego brata matki) i leczyłam nogę. Wtedy każdy się pytał, co
słychać na świecie, jaka jest sytuacja. Nawet w tę bajkę uwierzył mój brat. Ja byłam dobrze zorientowana, co się dzieje we Lwowie, dzięki  p. Korpakowi, ojcu Bolka i Romy.
W tym dniu, kiedy wróciłam z ukrycia, przyszła do mnie do domu Jula Korpak ps. Marysia i chciała, ażebym zaraz poszła po dokumenty Mariana. Powiedziałam jej, że dobrze, pójdę po nie nazajutrz
rano (ale wcale nie miałam ochoty iść). Powiedziała, że ja mam specjalne zezwolenie – upoważnienie
od Mariana na odbiór dokumentów i rzeczy osobistych (tylko „Halina”, na wypadek, gdyby mu się
coś stało). Mieszkał on wtedy przy ul. 11 Listopada u starszego pana, siwego, lekko przygarbionego
weterynarza – nazwiska już nie pamiętam, posługiwaliśmy się hasłem. Gdy przyszłam, ucieszył się na  
mój widok, myślał o mnie różne rzeczy. Powiedział, że długo czekał na moją wizytę. Opowiedziałam
mu wszystko, co było u p. Garczyńskich. Nie przychodziłam, bo się  ukrywałam. „Dobrze robiłam”
– powiedział… Tu po rzeczy i dokumenty śp. Mariana przychodziła dwa razy jakaś pani, utykająca
lekko na nogę, ale on, weterynarz, nie dał, tylko czekał na mnie. Marian chyba coś przeczuwał, bo tak
mu powiedział: „Gdyby mi się coś stało, śmierć, aresztowanie lub coś podobnego, tylko łączniczce
„Halinie” dasz wszystkie moje dokumenty i rzeczy osobiste, a więcej nikomu, bo tylko „Halina” jest
upoważniona przez dowódcę Kedywu „Karol” okręg Lwów. Weterynarz powiedział: „Dobrze, wydam
te dokumenty, ale muszę przygotować, bo są w ukryciu. A teraz na stacji są wojska niemieckie prosto
z frontu, widzi pani, zajęli całe podwórze, stoją ich auta i zajęli mi cały ogród i dom. Muszę tak zrobić,
ażeby się nie domyślili, proszę przyjść za dwa dni”. Gdy przyszłam, pan weterynarz zaczął opowiadać
całą historię: że na pewno Marian nie żyje, bo w nocy widział i słyszał, jak Niemcy autami wieźli więźniów (na pewno z sądu) na cmentarz żydowski, który był przy ul. 11 Listopada parę kilometrów za
jego domem, i słyszał na własne uszy wyraźnie głos Mariana, jak wołał, przejeżdżając koło jego domu,
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umówione hasło. Po dobrej chwili usłyszał strzały, całą salwę strzałów, zaczął się modlić na klęczkach, bo wiedział i czuł, że Marian w tej chwili został rozstrzelany.  A za chwilę wracały z cmentarza
żydowskiego puste samochody. Potem nastała straszna cisza... szumiąca w uszach... głucha. Wiatr
się zerwał…  straszny wiatr…
Pan weterynarz powiedział mi, że dostałam na pamiątkę, od jeszcze żyjącego Mariana, złoty ryngraf Matki Boskiej Spadochronowej, ażeby się do Niej modlić. Jest w rzeczach Mariana i mam go
sobie zabrać. Za dwa dni poszłam o omówionej godzinie po te rzeczy Mariana. Jula przyszła po mnie
do domu, pilnowała, ażeby punktualnie być na ul. 11 Listopada u „pana weterynarza”. Chciała wejść
ze mną do środka, ale zobaczyła na podwórzu kręcących się Niemców, więc wycofała się prędko na
ul.11 Listopada. Gdy wyszłam z domu z paczką (na wierzchu dla zamaskowania były porzeczki czarne
i czerwone), Jula „Marysia” kazała mi ją dać. Nie oddałam, powiedziałam, że oddam u mnie w domu,
bo chcę sobie zostawić porzeczki i jeszcze coś, co jest w rzeczach Mariana, a co dał mi jeszcze za życia
(tak powiedział „pan weterynarz”, gdy się  będzie Jula pytać). Gdy to powiedziałam, Jula „Marysia”
zbladła, była tak wściekła, jak nigdy jej takiej nie widziałam. Puściła mnie przodem przed siebie i nagle
poczułam coś zimnego na plecach, na karku. Odwróciłam lekko głowę i zobaczyłam, że to jest pistolet, który ona nosiła stale przy sobie. Przyciskała go mocno, z całej siły, do moich pleców. Błysnęła mi
taka myśl: ach, to Jula prowadzi mnie na muszce. Zdenerwowałam się bardzo. Co robić? Przystanęłam
i powiedziałam: strzelaj. Mnie jest już wszystko jedno, oddam ci paczkę, gdy porzeczki i ryngraf będą
w moich rękach. Kazała mi iść dalej. Znalazłyśmy się już na Górnej Bramie naprzeciw Słonego Stawku. Jula „Marysia” była opanowana, zimna jak głaz, stanowcza. Paczkę wyrwała mi z rąk, rozsypały się
porzeczki, a że była blisko swojego domu, trąciła mnie  z całej siły i uciekła. Ja stałam jak skamieniała,
nie mogłam zrobić  ani kroku.
Tego w życiu nigdy się nie spodziewałam! I to od kogo? Juli Korpakówny Mrozowej „Marysi”.  Miałam do niej zaufanie, szacunek, byłam zawsze lojalna względem Ojczyzny i wszystkich ludzi, z którymi
pracowałam w konspiracji i spotykałam się na co dzień. Niestety, nie znam się na ludziach i jest to
moja słaba strona; wszystkim wierzę szczerze i dlatego często daję się omamić pięknymi  słówkami,
a kiedy zreflektuję  się, skutki błędnej oceny są już nieraz nie do naprawienia. Tak jak było w tym
wypadku! Jest taka notatka napisana przez pana Jerzego Węgierskiego w książce pt. „Armia Krajowa
w Zagłębiu Naftowym i na Samborszczyźnie” (str.48): skąd Sachówna „Halina” ewakuowała dokumenty „Korwina” po jego  aresztowaniu i rozstrzelaniu, otrzymała za to ryngraf „Korwina”. Chciałam
sprostować i oświadczyć, że nigdy ryngrafu nie otrzymałam ani go nie widziałam na swoje oczy po
ewakuacji dokumentów „Korwina”,  czyli Mariana. Przy okazji chciałam wyjaśnić  sprawę związaną
z przejęciem jego rzeczy przez Julę Korpakównę Mrozową ps. Marysia. Znajdowały się one w domu,
w którym mieszkał Marian Kuczyński. Właścicielem tego domu był starszy, siwy pan, którego nazwiska nie pamiętam, wiem, że był on weterynarzem i mieszkał przy ulicy 11 Listopada w Drohobyczu.
Jestem przekonana, że rzeczy po śp. Marianie Kuczyńskim nie były tylko jego prywatnymi. Myślę, że
wśród nich były również dokumenty i przedmioty należące do naszego ośrodka – Kedywu. Byłam
jedyną osobą upoważnioną przez Mariana i znaną temu panu weterynarzowi, która mogła mieć dostęp do wspomnianych rzeczy. Ze względu na fakt, że w tym czasie musiałam się ukrywać, nie miałam
okazji zabezpieczenia lub przekazania materiałów aresztowanego, a potem rozstrzelanego dowódcy
ppor. cc. Mariana Kuczyńskiego "Korwina". Również  nie miałam żadnych dyrektyw od zwierzchniego
dowództwa AK. Jedyną osobą interesującą się tymi rzeczami była tylko Jula Korpakówna Mrozowa
„Marysia”. Daremnie próbowała ona przejąć rzeczy pozostałe po Marianie Kuczyńskim „Korwinie”,
ale pan weterynarz nie uznawał jej za właściwą osobę. Znał on tylko mnie, ps. Halina, jako łączniczkę
Mariana. W związku z tym J. Korpakówna Mrozowa „Marysia” przyszła do mnie do domu w tym dniu
po moim przyjściu z ukrycia, żądając, abym zabrała rzeczy Mariana z domu pana weterynarza – i to
zaraz. Nie potrafiła przekonać mnie i pana weterynarza, że działa ona z czyjegoś rozkazu, dlatego też  
niechętnie szłam na ul. 11 Listopada po te rzeczy. Jula K. jakoś dziwnie odnosiła się do mnie w tym
dniu, jakby z nieufnością jakąś, ale gdy już zabrałam z domu pana weterynarza te wszystkie rzeczy należące do śp. Mariana, Jula Korpakówna Mrozowa „Marysia” przy użyciu broni odebrała mi je. Byłam
zaskoczona jej postępowaniem.
To było ostatnie działanie związane z moją konspiracją w AK w Drohobyczu, było to 3–5 sierpnia
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1944 r. Pozostawiono nas samym sobie, przyszły wojska sowieckie drugi raz..... Nigdy nie dowiedziałam się, co było w tej paczce, którą za moim pośrednictwem zabrała J. Korpak Mrozowa „Marysia”.
Jedyną rzeczą, o której wiem, był wspomniany (przez p. J. Węgierskiego) ryngraf Matki Boskiej Spadochronowej. Widziałam ten ryngraf u p. weterynarza – wisiał nad łóżkiem Mariana i pamiętam go,
jako że był bardzo charakterystyczny. Ta wyjątkowa pamiątka z tamtych lat pozostaje w rękach rodziny
J. Korpak Mrozowej u jej przybranego syna p. Kazimierza Mroza. Mówiła do mnie że go adoptowała
z domu dziecka w Bolesławcu, ale czy to prawda, nie wiem. O p. Mrozie „Wiktorze” też nic nie wiem.
Minęły lata. Jula Korpak Mrozowa potrzebowała drugiego świadka do ZBoWiD-u. Ja jej ten wniosek podpisałam i wtenczas spokojnie, bez nerwów  prosiłam ją, ażeby oddała mi ten ryngraf. Ona
– jak zawsze pewna siebie, zdecydowana, stanowcza, odpowiedziała: „Nie”. Żal mi się jej zrobiło –
nogę miała uciętą do kostki, była inwalidką. Podpisałam ten wniosek i tyleśmy się widziały. Mieszkała ona z matką i synem Kazikiem w Bytomiu  w mieszkaniu siostry przy ul. Strzelców Opolskich
nr 26–28?, a jej siostra Hanka Korpakówna mieszkała w tym czasie w Krakowie i tam pracowała.
Odwiedzałam ją, gdy byłam w Krakowie, a potem dowiedziałam się, że ona nie żyje! Może więcej będzie wiedziała o Juli jej sąsiadka z Drohobycza. Mieszkały na Górnej Bramie (dom był koło
domu). Wiadomo mi, że Stacha z siostrą Zofią z d. Molenda miały jakiś czas kufer z rzeczami w Bytomiu u Juli Korpak Mrozowej, a raczej u p. Korpakowej.
Po latach dowiedziałam się, że  Jula Korpakówna po mężu Mrozowa w 1945 r. mieszkała we Lwowie. Przedstawiała się, że jest rodowitą lwowianką, córką profesora geografii w gimnazjum we Lwowie. Należała do NSZ, została zgarnięta przez Niemców we Lwowie, wykupiona przez organizację
i wysłana „do lasu” pod opiekę cichociemnego ps. Baca. Był to pan w średnim wieku, wysoki, przystojny blondyn. Mówił tak, jakby wydawał wojskowe rozkazy, a dziewczyna – Jula Korpakówna, ps.
Grażyna, wzrost 148 cm, włosy krótkie blond, grzywka zawinięta w wałkach nad czołem, drobna,
szczupła, współpracuje z „Bacą” i jest w nim bardzo zakochana (charakterystyka się zgadza). Ja natomiast znam inną wersję i zdaje mi się, że prawdziwą.
Jula Korpakówna ps. Marysia jest rodowitą  drohobyczanką, mieszkała w Drohobyczu przy ul.
Górna Brama 5–6 we własnym domu, a p. Władysław Mróz ps. „Wiktor” jest jej mężem, a ona jest
jego drugą żoną, była pielęgniarką, miała siostrę mgr ekonomii śp. Hankę Korpak, która w Bytomiu
pracowała w PUR-ze, a potem w Krakowie.
Napisałam, zdaje mi się, wszystko, co pamiętam, szczerze, dokładnie i jestem świadkiem tych
wydarzeń.
Z poważaniem
„Halina”


Z planów na rok 2017

H45

25.03. Zebranie Zarządu Głównego SPZD
31.03. Wydanie nr 20 Biuletynu SPZD
20–25.07. Wycieczka do Drohobycza inf. Wł. Olszewski Tel. 661 163 370
28.04. Wręczenie dyplomu Członka Honorowego SPZD Pani Karolinie Sikorze
29–30.04. III Zjazd Ważnych  w Sokolcu
czerwiec – Festiwal Brunona Schulza we Wrocławiu
17.06. Zebranie Wyborcze ZG SPZD we Wrocławiu
23.09. Zebranie Zarządu Głównego SPZD
30.09. Wydanie nr 21 Biuletynu SPZD
wrzesień – Polscy Nobliści (Maria Curie-Skłodowska) w Drohobyczu Tow. „Odrodzenie”
październik – Festiwal Polskich Kompozytorów w Drohobyczu Tow. „Odrodzenie”
listopad – 150 Rocznica ur. Marsz. Piłsudskiego i Dzień Niepodl.
w Drohobyczu Tow. „Odrodzenie”
9.12. Zebranie Zarządu Głównego SPZD
Red.
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Leonid Golberg – Drohobycz

aktualności
Grażyna Orłowska-Sondej – TV Wrocław

H46

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia
Od Redakcji: Od 2 do 12 lipca 2016 r. ratowano 117 cmentarzy wg „Kalendarza Kresowego 2017”: Borysław i Podbuż– uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół nr 5 oraz uczniowie Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu, opiekunowie Adam Piotrowski, Renata Bartolik, Małgorzata Grębowicz; Drohobycz – uczniowie Gimnazjum nr 18 we Wrocławiu, opiekun Józef Biłyj. Autorka prowadzi również program „Studio
Wschód” w TV Wrocław emitowany w każdą środę o godz. 18.25 w TV Polonia. Reemisja odbywa się
6 dni później we wtorek na TV3 Wrocław (godz. 18:00), a także dzień później na tym samym kanale
(godz. 21:15).

A

kcja MOGIŁĘ PRADZIADA  OCAL OD ZAPOMNIENIA  narodziła się jeszcze pod koniec
ubiegłego wieku. Narodziła się z troski o tę niezwykłą, już zapomnianą krainę, która przez tyle
lat była częścią naszej ojczyzny. To Dolnoślązacy, pierwsi upomnieli się o pozostawione daleko od
Polski, groby swoich przodków. W 1999 roku po raz pierwszy z transportem darów dotarliśmy do Kołomyi. Trafiliśmy wówczas na dramatyczny moment. Władze tego miasta podjęły decyzje o likwidacji,
położonego w centrum, zabytkowego cmentarza, największej polskiej pamiątki na Pokuciu. Obrona
kołomyjskiej nekropolii trwała 4  lata. Zmobilizowaliśmy dawnych mieszkańców tego kresowego miasta,  którzy po wojnie przenieśli się na Dolny Śląsk – do Legnicy, Oławy i Bystrzycy Kłodzkiej. Zebrali
symboliczne datki, przeznaczone na ogrodzenie i renowację nagrobków.  Pracami kierował ówczesny
kołomyjski proboszcz, ks. Alfred Górowski. Co kilka miesięcy przyjeżdżał do naszego telewizyjnego
studia we Wrocławiu i apelował o pomoc. We wrześniu 2004 roku w obecności dawnych mieszkańców Kołomyi i miejscowych władz, cmentarz został ponownie poświęcony. Podczas uroczystości ks.
Górowski  dziękując ekipie TVP Wrocław za pomoc w ocaleniu historycznej nekropolii – powiedział
– Będzie jeszcze o Was głośno na Ukrainie… Najgłośniej stało się w 2010 roku, kiedy po raz pierwszy
kilkudziesięciu uczniów dolnośląskich szkół, pojechało ratować dwanaście polskich cmentarzy pozostawionych za wschodnią granicą.
Siódmy rok walki o ocalenie pamiątek naszej narodowej historii na Kresach, pod szyldem MOGIŁĘ
PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA – jest symboliczny. W lipcu [2016] przebywało na Ukrainie ponad 1000 wolontariuszy. Porządkowali ponad sto [117] zapomnianych nekropolii. Przekroczyliśmy magiczną liczbę 100 tysięcy polskich mogił sfotografowanych i udokumentowanych. Do tego
potężnego archiwum, aktualizowanego w Internecie, mogą sięgnąć wszyscy poszukujący na Ukrainie
grobów swoich bliskich. Wiele pomników zostało wykopanych niemal spod ziemi. Wyblakłe i czasem
ledwo widoczne, polskie napisy, trzeba było na nowo odtwarzać. Niektóre transkrypcje zginęły bezpowrotnie.
Praca przy porządkowaniu mogił nie jest lekka, szczególnie dla gimnazjalistów, kilkunastoletnich
dzieciaków, które często po raz pierwszy biorą do ręki sekator czy grabie. Warunki zakwaterowania
na Ukrainie odbiegają od znanych w Polsce standardów. Ale wolontariusze nie protestują. Wszystkie
niedogodności wynagradzają spotkania z Rodakami, którzy w wielu miejscach jeszcze trwają na straży
polskości. Te kresowe babcie, które przeżyły tragiczne wydarzenia wojenne, a potem czasy prześladowań, są najlepszymi nauczycielkami historii. Od siedmiu lat trwania akcji docierają do nich kolejne
pokolenia młodych Dolnoślązaków. Jadą tam aby „nałykać się ojczyzny”.
Większość wolontariuszy to potomkowie tych, którzy w połowie lat 40-tych, wysiedleni z Kresów,
znaleźli swój dom na Dolnym Śląsku. Ci najstarsi nie chcą zazwyczaj wracać tam, gdzie przeżyli piekło
Dokończenie na str. 115.
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„Druga jesień” po raz piętnasty1

biegłoroczny listopad  był już piętnastym z kolei, podczas którego w Drohobyczu ekumenicznie wspominany był  Bruno Schulz. W tym też roku na miejscu jego tragicznej śmierci
po raz pierwszy zabrzmiała modlitwa muzułmańska. 19 listopada minęło 74 lata od tragicznej
śmierci na zbiegu dawnych ulic Czackiego i Mickiewicza w Drohobyczu wybitnego pisarza i malarza Brunona Schulza. Zastrzelony w „dziki czwartek” ręką gestapowca był jednym z zamordowanych 265 Żydów, mieszkańców Drohobycza.
Tego dnia już tradycyjnie w tym szczególnym miejscu zebrali się mieszkańcy miasta i goście
z Polski, aby uczcić pamięć ofiar wspólną modlitwą. Tak rozpoczyna się coroczna literacko-kulturalna impreza „Druga jesień”. Spotkanie ekumeniczne rozpoczęła słowem powitania dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza, kierownik Centrum Polonistycznego Drohobyckiego Uniwersytetu Pedagogicznego doc. Wira Meniok. Następnie profesor Krakowskiego
Uniwersytetu Pedagogicznego Paweł Pruchniak i kierownik sekcji zbiorów Lwowskiej Galerii
Sztuki im. Borysa Woźnickiego Natalia Filewicz odczytali po polsku i ukraińsku (w przekładzie
Jurija Andruchowycza) fragment opowiadania „Druga jesień” Brunona Schulza.
– Czy potraficie zrozumieć – pytał mój ojciec – rozpacz tego skazanego piękna, jego dni i noce? Ciągle na nowo porywa się ono do złudnych licytacyj, inscenizuje udane wyprzedaże, hałaśliwe i tłumne
aukcje, pasjonuje się dzikim hazardem, gra na baissę, rozrzuca gestem utracjusza, marnotrawi swe
bogactwo, ażeby trzeźwiejąc, spostrzec, że wszystko to jest daremne, że nie wyprowadza poza zamknięty krąg skazanej na siebie doskonałości i nie może ulżyć bolesnemu nadmiarowi. Nic dziwnego, że ta
niecierpliwość, ta bezradność piękna musiała się w końcu wzwierciedlić w nasze niebo, rozgorzeć łuną
nad naszym horyzontem, wyrodzić się w te kuglarstwa atmosferyczne, w te arangementy obłoczne,
ogromne i fantastyczne, które nazywam naszą drugą, naszą pseudojesienią. Ta druga jesień naszej
prowincji nie jest niczym innym jak chorą fatamorganą, wypromieniowaną w wyolbrzymionej projekcji na nasze niebo przez umierające, zamknięte piękno naszych muzeów. Jesień ta jest wielkim wędrownym teatrem kłamiącym poezją, ogromną kolorową cebulą łuszczącą się płatek po płatku coraz
nową panoramą. Nigdy nie dotrzeć do żadnego sedna. Za każdą kulisą, gdy zwiędnie i zwinie się
z szelestem, ukaże się nowy i promienny prospekt, przez chwilę żywy i prawdziwy, zanim gasnąc, nie
zdradzi natury papieru. I wszystkie perspektywy są malowane i wszystkie panoramy z tektury i tylko
zapach jest prawdziwy, zapach więdnących kulis, zapach wielkiej garderoby, pełen szminki i kadzidła.
A o zmierzchu ten wielki nieporządek i gmatwanina kulis, ten zamęt porzuconych kostiumów, wśród
których brodzi się bez końca, jak wśród szeleszczących, zwiędłych liści. I jest wielkie bezhołowie, i każdy ciągnie za sznury kurtyn, i niebo, wielkie jesienne niebo, wisi w strzępach prospektów i pełne jest
skrzypienia bloków. I ta pośpieszna gorączka, ten zdyszany i późny karnawał, ta panika nadrannych
sal balowych i wieża Babel masek, które nie mogą trafić do swych szat prawdziwych.
1 Tekst opublikowany został w „Kurierze Galicyjskim” 29 listopada–15 grudnia 2016  nr 22 (266) s.11. (Red.).

dokończenie na str. 114.
w ostatnich latach wojny. Prawie każda rodzina straciła kogoś bliskiego. Rany już się zabliźniły, ale
pozostał strach. Na początku niechętnie wysyłali swoje wnuki. Dzisiaj, ci najmłodsi, są łącznikami
z dawną ojczyzną pradziadów. Stali się również strażnikami rodzinnych grobów. Pierwsi po latach dotarli na ziemie przodków, odnaleźli opuszczone ponad 70 lat temu, chaty, odmówili modlitwę w zrujnowanych świątyniach. Tego się już nigdy nie zapomni. Nigdy nie porzuci tych grobów, które teraz
trzeba wydzierać z zarośli i niepamięci. Dlatego do kolejnych wypraw na Wschód nie trzeba nikogo
zachęcać. Jeśli  pojadą raz, chcą tam wracać. Po każdej akcji rodzice pytają – co wy tam robicie  na tych
Kresach, że  te nasze dzieci wracają jakieś inne, odmienione, bardziej dorosłe…                                    
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Jesień, jesień, aleksandryjska epoka roku, gromadząca w swych ogromnych bibliotekach jałową mądrość dni obiegu słonecznego. O, te poranki starcze, żółte jak pergamin, słodkie od mądrości jak późne
wieczory! Te przedpołudnia uśmiechnięte chytrze jak mądre palimpsesty, wielowarstwowe jak stare
pożółkłe księgi! Ach, dzień jesienny, ten stary filut-bibliotekarz, łażący w spełzłym szlafroku po drabinach i kosztujący z konfitur wszystkich wieków i kultur! Każdy krajobraz jest mu jak wstęp do starego
romansu. Jakże się świetnie bawi, wypuszczając bohaterów dawnych powieści na spacer pod to zadymione i miodne niebo, w tę mętną i smutną, późną słodycz światła! Jakich nowych przygód dozna
Donkiszot w Soplicowie? Jak ułoży się życie Robinsonowi po powrocie do rodzinnego Bolechowa? –
(http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/schulz-sanatorium-pod-klepsydra-druga-jesien).
Następnie zabrzmiała wspólna modlitwa, w której udział wzięli przewodniczący społeczności
żydowskiej Josyf Karpin, kapłani UGKC Mirosław Sobołta i Oleg Kekosz, wikariusz kościoła św.
Bartłomieja Jerzy Raszkowski. Szczególnym akcentem tej listopadowej modlitwy ekumenicznej
było odczytanie po raz pierwszy sury z Koranu. Do wspólnej modlitwy dołączył przewodniczący
społeczności Tatarów krymskich w Drohobyczu Amet Bekirow.
Tegoroczna impreza, zresztą jak i poprzednie, świadczy o tym, że dzięki Fundacji „Muzeum
i Festiwal Brunona Schulza”, Centrum Polonistycznemu im. Igora [Menioka], Towarzystwu „Festiwal Brunona Schulza” (Lublin), teatrowi „Alter”, bibliotece miejskiej i ludziom nieobojętnym
są faktycznie dwa schulzowskie festiwale: jeden co dwa lata na wiosnę – duży i o ogólnym zasięgu, i drugi, coroczny, skromniejszy, lokalny – „Druga jesień”.
Program tego dnia był nasycony i nosił przeważnie charakter literacko-naukowy. W ramach
Spotkań literackich tłumacz Jurko Prochaśko zaprezentował przekłady wierszy znanej żydowskiej poetki, przyjaciółki Schulza, Debory Vogel „Figury dni. Manekiny” (wyd. „Duch i litera”,
2015). Następnie Prohaśko i Wira Romanyszyn   zapoznali zebranych ze swymi przekładami
prozy Vogel „Akacje kwitną”, która jest przygotowywana na Ukrainie do druku. Spotkanie moderował tłumacz Andrij Pawłyszyn ze Lwowa. Natalia Filewicz opowiedziała o lwowskim etapie twórczości Schulza. Zebrani mogli również zapoznać się z rosyjskim przekładem utworów
Schulza, których dokonał na początku lat 60. XX wieku Asap Epel, a które ukazały się drukiem
dopiero podczas gorbaczowskiej pieriestrojki. O tych przekładach i odbiorze twórczości Schulza
w Rosji opowiedziała polonistka Uniwersytetu Warszawskiego Polina Justowa. Warszawskiego
gościa przedstawiła Wira Meniok.
Profesor schulzolog z Krakowa Paweł Pruchniak podzielił się wspomnieniami o prof. Władysławie Panasie, wybitnym schulzologu, który wiele zrobił dla powrotu Schulza do Drohobycza.
Prof. Pruchniak dokładnie przedstawił publikacje swego nauczyciela o Schulzu, pośród których
znalazła się i książka o Drohobyczu: „Willa Bianki. Mały przewodnik po Drohobyczu dla przyjaciół”.
Spotkanie, które przebiegało w bibliotece miejskiej, zakończyła prezentacja dwóch map – Miejsca Iwana Franki (autorstwa doc. Wołodymyra Galika) i mapy związanej z życiorysem Schulza,
autorstwa młodego naukowca Łesi Chomycz. Te prezentacje moderował dyrektor turystyczno
-informacyjnego centrum Igor Czawa. Na spotkaniu obecni byli mer miasta Taras Kuczma i deputowany Bogdan Matkowski.
Pierwszy dzień „Drugiej jesieni” zakończył pokaz filmu dokumentalnego o wydarzeniach związanych z Brunonem Schulzem, które miały miejsce w Drohobyczu. Kolejny dzień imprezy 20
listopada minął w nie mniej interesujący sposób. Centralnym wydarzeniem stała się prezentacja
badań Igora Stachiwa (teatr „Alter”) o pobycie w Lublinie żołnierzy i oficerów armii Petlury i ich
pochówkach na cmentarzu przy ul. Lipowej. Te badania są wynikiem pobytu autora w Lublinie
w ubiegłym roku na stypendium „Gaude Polonia”. Na zakończenie odbyło się przedstawienie
„Wichoła” – swego rodzaju oddźwięk twórczości Schulza w obecnych wydarzeniach na Ukrainie.
Przedstawieniu teatru „Alter” towarzyszyła na żywo muzyka znanego kwartetu „Tet-kwartet”.
Organizatorzy tegorocznej „Drugiej jesieni” wdzięczni są Romanowi Timofijewowi, właścicielowi projektu „Lokal na Pańskiej”, za partnerskie wsparcie imprezy.
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Włodzimierz Kluczak – Truskawiec

H64

Życie polskie w Truskawcu1
Tydzień języka i kultury polskiej w szkole w Truskawcu
d 7 do 11 listopada 2016 roku w Ogólnokształcącej Szkole Średniej nr 1 w Truskawcu trwał Tydzień Języka Polskiego i Kultury Polskiej, poświęcony Dniowi Niepodległości Polski.
Studenci specjalności „Język polski” z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Iwana
Franki w Drohobyczu opowiadali dzieciom o polskich miastach, symbolach Polski i największych świętach religijnych. Ciekawa była informacja o sławnych Polakach z przeszłości i teraźniejszości […] (nobliści, artyści, kompozytorzy i aktorzy). Słuchacze dowiedzieli się o ważnych wydarzeniach historycznych
w dziejach Polski – bitwie grunwaldzkiej, Konstytucji 3 Maja, trzech rozbiorach, powstaniach listopadowym i styczniowym, wydarzeniach 1918 r., powstaniu warszawskim, założeniu i działaniu Solidarności.
Uczniowie klas 7–8 sprawdzali swoje umiejętności ortograficzne podczas pisania dyktanda z języka polskiego. Dla uczniów klas 6–8 przeprowadzono  quiz „Polska i jej tradycje”. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej o polskich tradycjach, spotkać się z kuchnią narodową, zatańczyć mazura, poloneza,
krakowiaka i oberka […]. Najaktywniejsi uczestnicy i znawcy historii zostali uhonorowani specjalnymi
nagrodami. Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 1 w Truskawcu jest szkołą z ukraińskim językiem nauczania (podobnie jak dwie inne w tym mieście). Język polski we wszystkich trzech szkołach wykładany
jest jako przedmiot obowiązkowy (drugi język obcy obok angielskiego).

O

Boże Narodzenie w Truskawcu
Wypełniony na Pasterkę po brzegi kościół, goście z różnych zakątków Polski i Ukrainy, świąteczna
choinka na placu głównym miasta i świąteczny nastrój w domach i sercach katolików – to Truskawiec na
Boże Narodzenie 2016 roku. Najsłynniejsze uzdrowisko II Rzeczypospolitej po raz kolejny świętuje Boże
Narodzenie godnie i przy pięknej pogodzie.
W Truskawcu mieszka tylko kilka dziesiątków polskich rodzin, lecz na Boże Narodzenie w kościele
zawsze tłok i nie ma wolnego miejsca. Jedną z przyczyn jest przyjaźń między duchownymi obydwu obrządków i wielka tolerancja dla sąsiadów i ludzi innych poglądów, która cechuje wszystkie miejscowości
uzdrowiskowe. Oprócz miejscowych grekokatolików na Pasterkę śpieszą katolicy – kuracjusze z Polski,
Ukrainy, Białorusi i innych krajów.
– Kto jest z Polski? – pyta na koniec mszy św. rozpromieniony modlitwą i świąteczną atmosferą ksiądz
i podnosi się do góry kilka dziesiątków rąk przybyszów z Siedlec, Opola, Gdyni, Lublina, Warszawy. […]
– Witam wszystkich, którzy w dniu dzisiejszym obchodzą Boże Narodzenie i tych, którzy będą je świętować za dwa tygodnie – zwraca się do kuracjuszy w hotelowo-uzdrowiskowym  kompleksie „Karpaty”
specjalnie na tę okazję zaproszony proboszcz o. Krzysztof Szczygło CSSR.
– Staramy się, aby goście z Polski czuli się u nas jak w domu – zapewnia dyrektor generalny „Karpat”,
mer Truskawca w latach 2002–2010 Lew Hrycak, kawaler Złotego Krzyża Zasługi RP.
W sanatorium nastrój całkowicie świąteczny – choinki, dekoracje, iluminacja, napisy „Wesołych  Świąt”
po polsku i po ukraińsku, występ chóru „Legenda” z Drohobycza ze świątecznym programem kolęd polskich i ukraińskich, wykonanych nie tylko w sanatorium „Karpaty”, ale również w kościele. Jak mówi dyrygent chóru Natalia Samokisz, zespół w ten sposób wnosi swój wkład w atmosferę świąt na naszej ziemi.
–Uzdrowisko musi tętnić życiem i oferować każdemu kuracjuszowi warunki odpowiednie do jego
upodobań i możliwości – uważa kierownik HKK „Karpaty” Lew Hrycak. – Mam na myśli komfortowe zakwaterowanie, jakościowe żywienie, nowoczesną diagnostykę, skuteczne leczenie, no i oczywiście
dobrą rozrywkę. Ponieważ Święta Bożego Narodzenia zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie mają charakter rodzinny, staramy się również tutaj, w naszym uzdrowisku, stworzyć atmosferę naprawdę rodzinną.
I nikt jeszcze nie pożałował, że zdecydował się spędzić święta w naszym malowniczym uzdrowisku…   
1 Teksty  wydrukowane zostały w „Kurierze Galicyjskim” 29 listopada–15 grudnia 2016 nr 22 (266) s. 15 oraz 31 stycznia–13
lutego 2017 nr 2 (270)  s. 12. […] – skróty od Redakcji.
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Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz – Wałbrzych1 	

H62

Tablica pamięci Mariana Jachimowicza w Wałbrzychu

Z

okazji 110 rocznicy urodzin Poety (12 maja 1906 r.) rok
2016 został ogłoszony przez Radę Miejską Wałbrzycha
Rokiem Mariana Jachimowicza. W ramach obchodów Roku
zorganizowano w Wałbrzychu i poza nim, m.in. w Warszawie
wiele wydarzeń przygotowanych przez instytucje kulturalne,
oświatowe i organizacje pozarządowe w tym Fundację Museion2. W Dniu Święta Niepodległości, a w przededniu 17 rocznicy odejścia (12.11.1999 r.) znakomitego polskiego Poety, tłumacza, eseisty, organizatora i pierwszego kierownika Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Wałbrzychu, odbyła się uroczystość
odsłonięcia tablicy upamiętniającej Jego obecność w naszym
mieście. Uroczystość miała niezwykle podniosły i patriotyczny charakter. Odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie Pan Prezydent Miasta dr Roman Szełemej z Panem Posłem Michałem
Dworczykiem (wielkim orędownikiem dziedzictwa kulturowego i tradycji kresowych, członkiem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”), reprezentującym Fundację Wolność i Demokracja
– fundatora tablicy – która po odsłonięciu została poświęcona
przez Księdza Czesława Studennego Proboszcza parafii rzym1. Fot. R. Wyszyński
skokatolickiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Szczególnymi
gośćmi, podniosłej uroczystości była Rodzina śp. Poety Mariana Jachimowicza – Pan Jacek Bugno, wnuk, oraz Pani Jadwiga Bugno, synowa, która podziękowała za
zrealizowanie marzenia jej Rodziny – tablicy upamiętniającej Mariana Jachimowicza.
W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, władze Wałbrzycha, mieszkańcy, młodzież, przedstawiciele środowisk twórczych i kresowian: Pan Poseł Michał Dworczyk, Pani Poseł Katarzyna
Izabela Mrzygłocka, Pani Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Pan Senator Wiesław Kilian, Pan
Zygmunt Nowaczyk – Wiceprezydent Wałbrzycha, Pani Maria Romańska – Przewodnicząca, Rady
Miejskiej wraz z jej członkami, m.in. Panią Beatą Muchą i Panem Cezarym Kuriatą; Pani Dyrektor
Marta Chruszcz – Przyślewicz, oraz młodzież Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, którzy pomogli w przygotowaniach do uroczystości (Zespół wystawił wartę honorową, w jej składzie był młody werblista, który rozpoczął i zakończył sygnałem, grając na werblu, to wydarzenie patriotyczne),  
członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Bardowskiego 20, przedstawiciele Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej: Pani Irena Froch – Przewodnicząca wałbrzyskiego koła Stowarzyszenia, Pan Adam Piotrowski – Wiceprzewodniczący wałbrzyskiego koła Stowarzyszenia, Pani Alicja
Królikowska – Przewodnicząca koła wrocławskiego, którzy wspierają od 2007 roku wszystkie działania popularyzujące osobę i twórczość Poety; wałbrzyszanie, w tym licznie przybyli mieszkańcy ulicy
Bardowskiego i sąsiednich ulic. (Stary Zdrój).
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki współpracy z: Panem Posłem Michałem Dworczykiem, władzami miasta Panem Prezydentem dr Romanem Szełemejem, Panem Wiceprezydentem
Zygmuntem Nowaczykiem, parafią pw. Zmartwychwstania Pańskiego, w osobie Księdza Proboszcza
1 Prezes Fundacji Muzeion w Wałbrzychu (Red.).
2 Podsumowanie obchodów Roku Mariana Jachimowicza w Wałbrzychu odbyło się 9.12.2016: Promocja książki Antoniego Matuszkiewicza pt. „Bezustanny. Wobec pisarstwa Mariana Jachimowicza” z udziałem autora; Przedstawienie pt. „Jachimowiczowskie olśnienia” w wykonaniu grupy teatralnej Bez Antraktu z Publicznego Gimnazjum nr 13 w Wałbrzychu pod opieką Janiny
Chochłakiewicz; 10.12.2016: Przenikania – konferencja naukowa [pświęcona życiu i twórczości M. Jachimowicza. Prelegenci: dr
Karol Maliszewski, Antoni Matuszkiewicz,  dr Karol Samsel i Sergiusz Sterna-Wachowiak; Gala finałowa V Konkursu Poetyckiego im. M. Jachimowicza Red.).
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Czesława Studennego, pracownikami Urzędu Miasta: Kierownikiem Biura Urbanistyki i Planowania Przestrzennego UM, Panem Robertem Szymalą, Panem Krzysztofem Jędrzejcem – Plastykiem
Miejskim, Panią Marią Ptak – Kierowniczką wałbrzyskiej delegatury Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Kierownikiem Biura Administracji Architektoniczno – Budowlanej
UM Panem Lechem Walusiakiem, instytucjami: "Biblioteką pod Atlantami", Panią Renatą Nowicką, Dyrektor Biblioteki „Pod Atlantami”, Panią Martą Chruszcz – Przyślewicz, Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Panem Ireneuszem Piwowarskim – autorem projektu tablicy, Panem
Michałem Powroźnikiem – wykonawcą tablicy, przedstawicielami Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Drohobyckiej: Panią Ireną Froch, Panią Alicją Królikowską oraz Panem Adamem Piotrowskim. Należy także pamiętać o dwóch młodych poetach, przedstawicielach nowego pokolenia, którzy odczytali wiersze Mariana Jachimowicza: Artura Jarmułowskiego "Wałbrzych – przedwiośnie" i Zygmunta
Krasunia "Do mojego alter ja – przyszłości"; trzeci wiersz "Tablice" odczytała prezes Fundacji.
Patronat nad Rokiem Mariana Jachimowicza sprawował, na mocy uchwały Rady Miejskiej, Pan
dr Roman Szełemej, Prezydent Miasta, koordynatorem działań była Pani Renata Nowicka, Dyrektor
"Biblioteki pod Atlantami". Na zakończenie uroczystości w imieniu Fundacji Museion podziękowania PT. Wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania przedsięwzięcia – tablicy pamiątkowej
i Uczestniczyli w uroczystości złożyła Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz, prezes Fundacji Museion.
Po zakończeniu uroczystości Pani Alicja Królikowska, Pan Adam Piotrowski, Pan Ryszard Wyszyński, fotoreporter oraz Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz udali się na cmentarz, na którym spoczywa
śp. Poeta i złożyli symboliczną wiązankę biało-czerwonych róż, zapalili znicz oraz odmówili modlitwę za dusze Poety i Jego zmarłej Rodziny. 12 listopada, w dniu, w którym odszedł, za Jego duszę została odprawiona msza św. w kościele rzymskokatolickim pw. Zmartwychwstania Pańskiego
w Wałbrzychu. Tak doniosłe wydarzenia, jak ogłoszenie roku 2016 Rokiem Mariana Jachimowicza
i umieszczenie tablicy na budynku, w którym mieszkał, zostały  zrealizowane dzięki staraniom Fundacji, która spełniła wszystkie wymogi zmierzające do utrwalenia w pamięci społeczności osoby
i twórczości Poety.
W uzupełnieniu relacji z uroczystości należy przypomnieć kilka faktów z życia śp. Mariana Jachimowicza. Od czasu przybycia do Wałbrzycha aż do swojej śmierci mieszkał przy ulicy Bardowskiego 20, która tuż po II wojnie światowej miała innego patrona – Michała Wołodyjowskiego. Urodził
się 12 maja 1906 r. w Schodnicy w powiecie drohobyckim. Do Wałbrzycha przybył jako ekspatriant
1 września 1945 r. w pierwszym transporcie z Borysławia Polaków wysiedlonych z Kresów Wschodnich. Mieszkając w Wałbrzychu zadebiutował wierszem pt. "Nie wiem"w 1946 roku w krakowskim
tygodniku "Odrodzenie". W 1957 roku opublikował tomik debiutancki "Ścieżką konieczną". W swojej bogatej twórczości literackiej opisał miejsca, z którymi był związany, które szczególnie ukochał.
Był tłumaczem języka węgierskiego, od wczesnych lat życia wykazywał zdolności malarskie, w wieku późniejszym także fotograficzne.
Organizował w Wałbrzychu pierwsze polskie instytucje kultury: bibliotekę publiczną i muzeum.
W latach 1945–1946/7 pełnił funkcję kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wałbrzychu,
w okresie 1947–1957 pracował jako urzędnik
w Glównym Instytucie Górnictwa w Szczawnie Zdroju, a następnie w dozorze technicznym Dolnośląskiego Zjednoczenia Węglowego do roku 1969, do momentu przejścia na
wcześniejszą emeryturę z powodu choroby.
Opublikował około 20 tomów poezji, jeden
tom eseju "Mój Paryż nad Dunajem"i kilka tomów tłumaczeń z języka węgierskiego.
Był także laureatem wielu wyróżnień, nagród
i odznaczeń państwowych. Pośmiertnie na
wniosek Fundacji Museion, w roku 2012 został uhonorowany przez Radę Miejską Wał2. Fot E. Kwiatkowska-Wyrwisz
brzycha tytułem Zasłużony dla Miasta.           
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Stanisław Błaszków – Wrocław

S
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Rychciczanie na cmentarzu w Drzonowie

tosownie do złożonej przed laty obietnicy wybrałem się na cmentarz w Drzonowie i spisałem
spoczywających tam rychciczan. Spisywałem po kolei, tak jak groby są rozmieszczone. W wielu
przypadkach pomagało mi to skojarzyć osoby z pewnymi rodzinami. Uznałem jednak, że bardziej
poręczne będzie ułożenie tej listy alfabetycznie. Zrobiłem więc to uzupełniając napisy z nagrobków stosownymi przypisami. Spośród pochowanych tam spisałem tylko urodzonych w Rychcicach i ich dzieci,
które dożyły przynajmniej lat kilkunastu.
Błaszków Aniela 24.04.1908–26.01.1979, z d. Bałanda, żona Michała „Cioni”, siostra Julii Sobowowej.
Błaszków Anna 12.11.1911–25.07.1999, z d. Psiuk, córka Franciszka i Rozalii z Rupniaków, żona
Marcina („Trejzera”).
Błaszków Henryk 29.11.1955–21.04.1976, syn Michała  („Trejzera”) i Antoniny z d. Kowalczuk, ofiara szczepionki polio.
Błaszków Michał („Trejzer”), 1.02.1918–21.09.1977, syn Jana i Heleny.
Błaszków Michał 15.08.1908–1.07.1980, „Cionia”.
Błauciak Dariusz 17.07.1965–9.04.2007, syn Piotra i Marii z d. Wojtuściszyn „Zbrochówny”.
Błauciak Julia 13.02.1915–9.03.2010, żona Walentego.
Błauciak Julian 3.04.1876–12.05.1952.
Błauciak Maria 19.01.1880–20.06.1949, żona Juliana.
Błauciak Maria 25.03.1930–28.08.2015, z d. Wojtuściszyn, żona Piotra, córka Michała „Zbrocha”
i Elżbiety z d. Jakubów.
Błauciak Piotr 6.12.1923–9.07.2007, syn Juliana i Marii, brat Walentego.
Błauciak Ryszard 21.02.1936–10.09.2005, syn Jadwigi secondo voto Dumiakowej, pasierb Michała
Dumiaka.
Błauciak Walenty 6.01.1907–1.08.1994, brat Piotra, syn Juliana i Marii.
Bosak Michał 12.11.1930–19.04.1995, syn Jakuba i Anny.
Bosak Stefania 11.09.1928–15.09.2009, żona Michała, córka Franciszki Sikory „Słomianej’.
Chomycz Aniela 22.05.1922–12.05.1990, z d. Dudziak, córka Mikołaja „Sikory” i Anny, żona Piotra.
Chomycz Franciszka – żyła lat 96 (tylko tyle na nagrobku), „Kasprycha”, mama Piotra i Marii Rycej.
Chomycz Piotr 15.06.1920–1.01.1991, syn Franciszki „Kasprychy”.
Dończyk Stanisława 11.06.1933–9.04.2014, z. d. Wojtuściszyn, córka Michała i Rozalii z Błaszkowów, żona Edmunda.
Dudziak Anna 6.01.1909–24.09.1970, kiedy jej córka Jadwiga wyszła za mąż za Władysława Gumiennego, to przyjechała za nią do Drzonowa z okolic Gorzowa Wlkp.
Dudziak Anna 9.07.1893–11.05.1977, żona Mikołaja.
Dudziak Franciszek 9.10.1902–13.04.1978, („Kornal”).
Dudziak Grzegorz 14.03.1929–19.05.1990, syn Józefa i Marii z d. Bach.
Dudziak Jan 21.02.1924–28.05.1995. syn Mikołaja i Anny.
Dudziak Jan 8.02.1927–9.06.1986. syn Franciszka i Józefy.
Dudziak Janina 16.02. 1928–16.05.2011, żona Jana, syna Mikołaja.
Dudziak Józef 28.11.1890–18.01.1966.
Dudziak Józefa 25.03.1897–18.10.1981, żona Fronciszka „Kornala”
Dudziak Julia 16.02.1902–11.06.1990, żona Marcina „Zagórniaka”.
Dudziak Marcin 16.021902–29.08.1976, „Zagórniak”.
Dudziak Maria 11.12.1894–9.02.1971, żona Józefa.
Dokończenie na str. 121.
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Monika Andruszewska – Warszawa
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Tatarzy znowu w Drohobyczu1

ięcioletni Halid koloruje krymski półwysep z tatarskim napisem: „Oirimi milleti vetani”, czyli „Krym! Naród! Rodzina!”. Dwa lata temu jego rodzina, jak wiele tatarskich rodzin, uciekła
z Krymu. Dziś mieszka w Drohobyczu. I marzy o powrocie do domu.
Położony na zachodniej Ukrainie 80-tysięczny Drohobycz   przez całe wieki był miejscem, gdzie
stykały się różne kultury: polska, ukraińska, żydowska, austriacka. Tak było do II wojny światowej.
Niegdysiejsi mieszkańcy albo zginęli, albo rozrzuciło ich po całym świecie, stare ulice mają inne nazwy, wyrosły nowe osiedla, w których mieszkają nowi drohobyczanie. Jednakże, choć zwiedzającemu
te  strony turyście zdawać  by się mogło, że ten dawny Drohobycz już przeminął, wcale tak nie jest.
Ważniejszy od murów, ulic czy pomników jest wyjątkowy duch tego galicyjskiego miasta. Duch, który
nadal przygarnia do siebie nowych przybyszów.
Na walizkach
Pomiędzy szarymi blokami idzie niewysoka kobieta w długiej, białej sukni. Prowadzi za rękę 3-letnią, ciemnowłosą  dziewczynkę. „Sława Jezusu Chrystu” – wita się starsza Ukrainka mijająca ją z zakupami. Kobieta w bieli uśmiecha się spod chusty zakrywającej jej włosy i twarz. „Salam alejkum”
– odpowiada uprzejmie. To   chrześcijańskie pozdrowienie, a my nie jesteśmy chrześcijanami. Na
początku nie wiedzieliśmy, co odpowiadać, żeby nikogo nie obrazić. Ktoś odpowie „dzień dobry”,
ktoś inny „salam alejkum”, ktoś tylko się uśmiechnie. Ale to bez znaczenia. Drohobyczanie to religijni
ludzie, przyjemnie z nimi obcować. Bóg jest jeden – mówi 24-letnia Feride. Wchodzimy do jej mieszkania w jednym z bloków typowej „sypialnej dzielnicy” miasta. W największym pokoju siadamy na
materacu pełniącym funkcję  kanapy. Zamiast szafy w kącie pokoju stoi kilka pudeł z ubraniami podarowanymi przez Caritas. Gospodyni przeprasza, że w mieszkaniu jest tak pusto, ale niedawno się
tu wprowadzili. Mówi, że odkąd wyjechali z Krymu, zmieniali lokum już kilka razy. Spuszcza oczy,
wyraźnie zawstydzona warunkami, w których przyszło jej przyjmować gości. Kobieta musi umieć
w każdym miejscu stworzyć namiastkę rodzinnego gniazda. To trudne, gdy żyje się na walizkach.
Rodzina Feride opuściła Krym dwa tygodnie po rosyjskim „sfałszowanym” referendum w marcu
2014 roku. Według   oficjalnych danych za przyłączeniem Krymu do Rosji było wtedy 96,5 proc.
głosujących. Ciekawy wynik, ja nie znam nikogo, kto głosowałby za przyłączeniem Krymu do Rosji
– dziwi się Feride. […] Taka jest prawda – dodaje jej mąż Assan – w naszej grupie Tatarów nie ma
ani jednej starszej osoby. Moi rodzice zostali na Krymie. Pamiętają stalinowskie przesiedlenia z 1944
roku. Po Wielkiej Deportacji daleko w Azji czekali 60 lat, by wrócić na półwysep. Przez całe życie
1 Tekst „Jesteśmy wygnańcami” pochodzący z „Gościa Niedzielnego” wydanie „Świat” z 6.03.2016 r. nadesłał o. Dominik Orczykowski OFM Cap z Krakowa.(Red.).

dokończenie ze str. 120.
Dudziak Rozalia 25.09.1879–18.09.1960 (nie znam pokrewieństwa, grób razem z rodziną Fediowów,
to chyba mama żony Grzegorza – Katarzyny.)
Dudziak Teresa 10.04.1959–24.07.1992, córka Jana „Kornala”.
Dumiak Antoni 5.10.1920–28.12.2007, brat Michała i Anny, Marii, Janiny.
Dumiak Jadwiga 13.03.1913–2.03.1994, żona Michała.
Dumiak Michał 14.06. 1911–21.08.1999, brat Antoniego.
Dziedzic Maria 1907–1988, żona Władysława.
Dziedzic Tadeusz 1936–2006, syn Władysława i Marii.
Dziedzic Władysław 1905–1990.
Fediów Grzegorz 4.02.1898–22.09.1954.
Fediów Katarzyna 5.07.1902–5.11.1981, żona Grzegorza.                                                                       
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śnili o tym powrocie. Krym był dla nich rajem, ziemią obiecaną. Nie chcą go znów utracić. Wolą
śmierć, byle na swojej ziemi.
Zapraszamy do nas, przyjaciele!
Tatarzy znaleźli schronienie w Drohobyczu. Opiekuje się nimi Artur Deska, zastępca dyrektora diecezjalnej Caritas. Ten starszy „braciszek”, wysoki grubas z uwielbianą przez dzieci długą, siwą brodą
– jak o sobie mówi – to człowiek instytucja, postać w Drohobyczu znana i szanowana. Artur jest Polakiem. Na Ukrainie i w Caritasie służy 13 lat. – Kiedy zrozumiałem, że Krym znalazł się pod rosyjską
okupacją i wielu Tatarów, nie chcąc się z tym pogodzić, wyjeżdża na zachodnią Ukrainę, od razu pomyślałem, że przecież my, Caritas, możemy pomóc i przyjąć kogoś z nich w Drohobyczu. W ostatnich
dniach marca 2014 r. dowiedziałem się, że do Lwowa przyjechało już kilka krymsko-tatarskich rodzin,
następne jadą pociągami, i potrzebna jest pomoc. Dach nad głową, łóżko, jedzenie, lekarstwa, ubrania. Decyzja była oczywista – zapraszamy do nas – zapraszamy do nas, przyjaciele!  Na początku, na
pewien czas, umieściliśmy Tatarów w budynku Caritas. W pięciu caritasowskich pokoikach z jedną
wspólną kuchnią mieszkało 28 osób. Zrobiło się tam bardzo ciasno, więc rodzinę Assana i Feride zabrałem do własnego mieszkania. Zaczęliśmy szukać oddzielnych mieszkań dla każdej rodziny.
Artur nie widzi żadnego konfliktu między katolickim profilem organizacji Caritas a tym, że pomaga
muzułmanom. Dla mnie sprawa jest prosta. Bóg kocha wszystkich, caritas  oznacza „miłosierdzie”. Gdy
na Krymie  rosyjscy okupanci uniemożliwili odprawianie Mszy św. katolikom, grekokatolikom i prawosławnym kijowskiego patriarchatu, krymscy muzułmanie zaprosili ich do swych meczetów. Więcej
mi wiedzieć nie trzeba! – mówi. – Moje doświadczenia z Tatarami są tylko dobre. To szczerze wierzący
ludzie. Nie kradną, nie piją, nie kłamią, nikomu nie chcą narzucać swojej religii i przekonań. Szanują
nasze przekonania, naszą religię. To, że wierzą w Boga, jest istotnym elementem ich codzienności. Gdy
udaje się nam zorganizować  jakąś pomoc, Tatarzy nigdy nie biorą więcej, niż jest im potrzebne w danym
momencie. Uważają, że to byłaby zachłanność. Ma to swoje minusy, bo w ten sposób nigdy nie mają nic
na zapas. A dzieci przecież szybko rosną i już po kilku miesiącach ubranka są dla nich za małe – dodaje.
Pod opieką Artura jest teraz 44 dorosłych i 49 dzieci. Najstarsze ma 12 lat, a najmłodsze, urodzone
już w Drohobyczu, miesiąc. – Część „naszych” par to młode małżeństwa, więc liczba maluchów wciąż  
się  zmienia – śmieje się Artur. – Mam nadzieję, że niedługo  dodam do listy trzecie dziecko Feride
i Assana. Feride jest w 14. tygodniu ciąży. – Konflikt serologiczny, ciężka cukrzyca – martwi się Artur.
Choć oficjalnie służba zdrowia jest darmowa, w skorumpowanych ukraińskich szpitalach nawet za
pobranie krwi z palca trzeba zapłacić. Artur wylicza, że  doprowadzenie zagrożonej ciąży do szczęśliwego rozwiązania będzie kosztowało kilka tysięcy złotych. A oni nie mają takich pieniędzy. [...]
Tatarom dobrze się żyje w Drohobyczu, bo my wszyscy przeżyliśmy przesiedlenia – mówi Taras
Kuczma, burmistrz miasta. – Większość obecnych mieszkańców to rodziny deportowane w latach
1944 i 1945 z Chełmszczyzny i Łemkowszczyzny. Ludzie  ze zrozumieniem  słuchają opowieści kobiet,
które uciekły z Krymu z jedną walizką, bo przypomina im to wspomnienia własnych babć. To w końcu Ukraina. Nasz naród też wiele wycierpiał podczas przesiedleń, wywózek, pacyfikacji.
Przesiedleńcy, nie uchodźcy
Elzara to drobna brunetka o lekko skośnych oczach […], z mężem i dziećmi mieszkała w Symferopolu. Wyjechała z Krymu w 9. miesiącu ciąży. Arslan, 2-letni pucołowaty blondynek, urodził się już
w Drohobyczu jako pierwszy Tatar. – Proszę, pisz o nas „przesiedleńcy”, a nie „uchodźcy”. My nie uciekliśmy – nas zmuszono do wyjazdu. Po prostu zostaliśmy – po raz kolejny – wysiedleni. Tym razem
wyjechaliśmy sami, ale, w rzeczywistości, nas do tego zmuszono – podkreśla Elzara. Kobiety pokazują
mi rysunki dzieci. Wszystkie przedstawiają jedno – powrót na Krym.
Stowarzyszenie „Pokolenie” organizuje pomoc dla tatarskich rodzin w Drohobyczu. Szczególnie potrzebne są zabawki i dziecięce ubrania, a także chemia i kosmetyki dla dzieci. Dary można przesyłać na
katowicki adres Stowarzyszenia – prosimy o zaznaczenie, że przeznaczone są dla Tatarów. Wpłaty na
konto zostaną przeznaczone na leczenie Feride, bohaterki reportażu. Prosimy o wpłaty zatytułowane
„Wygnani”. Stowarzyszenie „Pokolenie”, ul. Drzymały 9/4, 40-059 Katowice.
Numer konta: ING Bank Śląski 89 1050 1214 0000 0231 7985 3707.
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Krzysztof Lorenz – Wrocław

W

H50

Eustachy Kloś i nowości Lachowicza

Biuletynie SPZD nr 19 (2016) na ss. 55–56 śpieszyliśmy się aby opublikować nową zaskakującą informację rozjaśniającą i w dużym stopniu korygującą, jak się okazuje błędne wiadomości
o drodze spuścizny F. Lachowicza do Polski. Mieliśmy jednak świadomość, że osoba nowego bohatera
pozostaje bardzo słabo zmaterializowana i w miarę ograniczonych możliwości staraliśmy się coś więcej
o Eustachym Klosiu dowiedzieć. Dotychczas udało się jedynie ustalić, uzupełniając informacje Adama
Galanty, że urodził się on 9.02.1896 r. prawdopodobnie w Drohobyczu i zmarł w Poznaniu 16.09.1977 r.
Na cmentarzu w Poznaniu-Junikowie jest rodzinny grobowiec w którym spoczywa również żona Stefania (1894–1973) oraz Maria Kloś (1969–1997) najprawdopodobniej wnuczka. Grobowiec jako nieopłacony przeznaczony jest do likwidacji. Eustachy był synem Jana i Anny Wolańskiej, ojcem Apolonii
i Elżbiety.  Miał liczne rodzeństwo m.in. Elżbietę Lachowicz (1893–1991), Michała (1900–1936), Marię
(1908–1997), Władysławę (1906–1994), Helenę Ikoniewicz i Romana. Po wojnie był kierownikiem Działu w Urzędzie Skarbowym w Poznaniu. Mamy też ciągle nadzieję, że pomoże nam w poszukiwaniach
ktoś inny z rodziny Klosiów, których aktualnie mieszka w Polsce 31 osób i nikt w Poznaniu i Szczecinie!
Pan Adam Galanty spełnił obietnicę i dostarczył nam reprodukcje trzech posiadanych akwarel F. Lachowicza oraz obrazu olejnego „Św. Anna” który ofiarował wnuczce Annie. Pewnym zaskoczeniem jest
dopiero drugi w dorobku Lachowicza znany obraz olejny, (atrybucja wg A. Galantego). Reprodukcje
zamieszczamy na stronach okładkowych tego Biuletynu.                                                                                     
H15

P

Order Orła Białego dla Borysławianina

rezydent Andrzej Duda 17.01.2017 r. odznaczył w Jerozolimie Orderem Orła Białego
byłego ambasadora Izraela w Polsce i byłego przewodniczącego Knesetu Szewacha Weissa. Zwracając się do niego prezydent powiedział: – Jest pan
profesor synem narodu żydowskiego i polskiej
ziemi. Szewach Weiss został odznaczony "w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz
pogłębiania przyjaznych oraz wszechstronnych relacji pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Państwem
Izrael". – To, że jesteśmy tu w Jerozolimie, że pan
prezydent zdecydował nadać mi to bardzo ważne
odznaczenie właśnie tutaj, to jest bardzo wzruszające i symboliczne – oświadczył Weiss podczas uroczystości wręczenia mu Orderu przez prezydenta Dudę. Podkreślił, że dla Żydów Izrael i Jerozolima to
było to samo. - Modląc się na całym świecie, modlili się w kierunku tej naszej wiecznej stolicy, nawet
w ostatnich sekundach życia, nawet w komorach gazowych, w cieniu śmierci, przy tych grobach, które
zmuszeni zostali kopać dla samych siebie i swoich rodzin, modląc się do Boga, aby pomógł – mówił
Weiss. Jak zaznaczył, przyznane mu odznaczenie należy się w rzeczywistości wszystkim ambasadorom
Izraela w Polsce. – Ta nagroda jest dla tych, którzy dodali jakąś cegiełkę. To nie była zwyczajna sprawa.
Na polskich ziemiach jednak jest taka plama krwi żydowskiej. Niemcy, faszyści, hitlerowcy tam stworzyli
tę fabrykę śmierci, na polskich ziemiach – powiedział Weiss. (Z oficjalnego komunikatu).
Dokończenie na str. 124.
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Romuald Kołudzki-Stobbe – Warszawa

„Polkowice” do Władysława Olszewskiego

H27

Kresowy koncert
Aby uczuć naszych dla tych co na Kresach,
i w Kazachstanie i na Syberii, i we Lwowie
czas nie zaćmił i niepamięć.

5

dokończenie ze str. 123.
Redakcja: Rodzina Weisów miała w Borysławiu sklepik spożywczy przy skrzyżowaniu ulic Zielonej
i Hołówki. Zagładę przetrwało 9 osób dzięki własnej determinacji oraz pomocy polskiej i ukraińskiej (Biul. SPZD nr 14 (2014) ss. 43–44; nr 15 (2014) ss. 105–107). Szewach Weiss – prof. Uniwersytetów w Izraelu i Warszawie, doktor honoris causa pięciu znakomitych polskich uniwersytetów:
Uniwersytetu Wrocławskiego (2006 r.), Uniwersytetu Warszawskiego (2011 r.), Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2011 r.), Akademii Pedagogiki Specjanej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2012 r.), Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (2013 r.), ma w swym bogatym
dorobku 9 książek w języku polskim opublikowanych w latach 2003–2013 (Biul. SPZD nr 14 (2014)
ss. 129–130).                                                                                                                                                   
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listopada 2001 roku miało miejsce niecodzienne wydarzenie w wypełnionym po brzegi publicznością Teatrze Polskim w Warszawie. Pod Patronatem Honorowym Pana Ryszarda Kaczorowskiego, byłego Prezydenta RP na Uchodźstwie, oraz Pani Zofii Korbońskiej, redaktorki i szyfrantki
podziemnej radiostacji ŚWIT, wdowy po Stefanie, kierowniku walki cywilnej Polskiego Państwa Podziemnego w okresie całej okupacji niemieckiej i ostatniego Delegata w Kraju Rządu RP na Uchodźstwie odbył się wieczór dobroczynny. Koncert dzieci i młodzieży kresowej z Równego, Drohobycza,
Kamieńca i Gródka Podolskiego dla mieszkańców Warszawy. Koncert symbol więzi społeczności
polskiej z byłych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej z Ojczyzną, z Polską. Koncert wyraz troski i solidarności ze swoimi współziomkami na Wschodzie, z najuboższymi z ubogich. To z myślą o Nich, Tych na Kresach i szczególnie Tych we Lwowie, młodzież kresowa i jej Wychowawcy
przedstawili Warszawie to co najszlachetniejsze polskie serce, zawsze gorące, zawsze Polsce oddane,
zawsze pamiętające SEMPER FIDELIS przedstawili pieśnią, tańcem, recytacją, muzyką, obyczajem
i strojem narodowym. Stało się to możliwe dzięki inicjatywie Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska i ogromnemu zaangażowaniu, i pracy Pani Prezes Agnieszki Boguckiej oraz
harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Także dzięki bezinteresownej, honorowej,
reżyserskiej, pełnej ciepła i wyrozumiałości dla tej młodzieży i dzieci kresowych pracy Pana Andrzeja Ferenca, znanego, lubianego i cenionego aktora Warszawy. Koncert składał się z dwóch części.
Pierwszej poważnej, nastrojowej, wypełnionej pieśnią patriotyczną i recytacją utworów wieszczów
naszych narodowych w wykonaniu młodzieży z zespołu SURSUM CORDA w Równem na Wołyniu,
w opracowaniu literackim Pani Zofii Wendler i w opracowaniu muzycznym Pani Ireny Zalewskiej.
To ten śpiew, ta muzyka, te recytacje przeniosły zebranych myślą do świata tęsknot i marzeń w którym spełniać się mają pragnienia najskrytsze, o chwale, dumie i pomyślności ukochanej Ojczyzny,
o realizowaniu Jej najwznioślejszych, społecznych ideałów.
W takim to nastroju na zakończenie części pierwszej, odczytane zostały przez autora tego artykułu
obszerne fragmenty listu ze Lwowa.  Aby list sprzed lat 10 był dowodem historii. Aby list, którego obszernych fragmentów nie godzi się tutaj nie przytoczyć, poznały rzesze polskich czytelników na całym
świecie. Oto jego fragmenty: miasto WARSZAWA POLSKI CZERWONY KRZYŻ Gdy na człowieka
spada wielkie nieszczęście, gdy dokucza mu głód i nędza, gdy przychodzi czas, że przestajesz we wszystko
wierzyć, wtedy chwytasz się za ostrą brzytwę żeby nie utonąć. I ja w ten krytyczny czas zwracam się do
Was o pomoc i proszę jak Polka Polacy pomóżcie mi uratować mego wnuka. Urodziłam się w Winnikach, 7 km od Lwowa. W 1938 roku postąpiłam do pielęgniarskiej-akuszerskiej szkoły prof. Bocheńskiego
we Lwowie. W 1945 roku ze względu na chorobę Matki nie wyjechałam do Polski ze swoimi rodzonymi
braćmi. Zostałam żyć wśród wilków i żyłam po wilczemu. Te lata które przeżyłam opisać nie mogę, były
to tortury. Męża aresztowali, trzy lata przesiedział tylko w śledztwie, 7 miesięcy siedział w celi śmierci,
a potem wypuścili go jak niewinnego. Oddali go jak trupa, zbitego, chorego. Przeżyliśmy wszystko, same
straszne to było to, jak dzieci prosili jeść, do dziś tego nie mogę zapomnieć. A teraz o co ja was proszę.
Mam wnuka Andrzeja, któremu 21 lat. Zakończył technikum samochodowe i jest specjalistą technik
mechanik samochodowy. Ożenił się ze studentką Lwowskiej Politechniki. Żona zaszła w ciążę i urodziła
dziecko w 7 miesiącu. Dziecko jest w bardzo ciężkim stanie, a teraz okazało się, że i żona ma bardzo dużo
białych ciałek krwi. Są to następstwa Czarnobyla. Mało tego, 4 stycznia 1991 rok umarł w samochodowej katastrofie jego ojciec. Nad nami zawisła straszna katastrofa. Jesteśmy w strasznej rozpaczy, głodni
i chłodni. Ja już nie mogę zarobić gdyż dawno jestem na emeryturze, mąż też chory, u córki jest jeszcze jeden syn. Andrzej nie może tutaj zarobić na siebie, żonę chorą i dziecko chore. Dlatego proszę was, błagam
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ja stara kobieta, pomóżcie memu wnuku u was, na mojej Ojczyźnie. Temu dziecku, któremu tylko 21 lat,
aby on mógł żyć po ludzku. Wejdźcie w jego położenie i moje, pomóżcie mu, okażcie mu pomoc, okażcie
mu dobroć swojego serca i uczciwości Polaka a Bóg wam zapłaci za waszą dobroć. Ja do dzisiaj pamiętam jak w 1939 roku naszych Polskich jeńców prowadzili przez Winniki, bosych, bo buty im odebrali. To
byli sami oficerowie, szli głodni, rozebrani, pod sztykami ruskich żołnierzy. Boże, my polskie dziewczęta,
a byliśmy wtedy młodzi, nie patrząc na krzyki stoj budu striliat wyrywaliśmy się do nich z chlebem, kto co
mógł, dawaliśmy im. To nie można opisać tego. Oni nie krzyczeli, oni milczeli. Tylko po twarzy spływali
im łzy. Z ust ciche szeptanie Bóg zapłać. Jeśli by oni byli żywi, oni na pewno zastąpiliby się za mnie. No
niestety! Do kogo mnie zwrócić się jak nie do was. Tylko wy mi pomóżcie. Trzech moich braci nie ma.
Leżą pochowani u was. Dwa, Bronek i Alojzy we Wrocławiu, na cmentarzu Monte Cassino, a trzeci brat
w Nowej Hucie. Nikogo nie ma z bliskich, tak niech choć wnuk pracuje u was. Proszę was rozdzielmy
ten ciężar jego biedy. Jeszcze raz proszę nie odrzucajcie nas, wy jesteście moją ostatnią nadzieją, ja stara
kobieta do nóg waszych przyklękam, wołam o pomoc, o zbawienie mego najdroższego wnuka. Dobrzy
ludzie zmiłujcie się nad nami... Maria Buhakowa Lwów-Winniki
List głęboko poruszył audytorium w teatrze. Tym bardziej, że opisany w nim los tej Rodziny odnosi
się przecież także do setek i tysięcy polskich rodzin na Wschodzie. Pani Agata Wiśniewska współprowadząca wraz z druhem Mateuszem Grydlik ćwikiem, I część koncertu, po odczekaniu kilkunastu
sekund dla uszanowania zadumy i refleksji zebranych, ogłosiła półgodzinną przerwę i zapowiedziała
kwestę prowadzoną przez harcerzy i harcerki. Kwestę na pomoc dla naszych Rodaków na Kresach,
głównie we Lwowie. Ogółem społeczeństwo Warszawy obecne w teatrze zebrało na ten cel 7400 zł.
Sporządzone za te pieniądze paczki zawiezione zostały do Lwowa, Sambora i Kamieńca Podolskiego
przez młodzież ZHR przed Świętami Bożego Narodzenia AD 2001.
W drugiej części koncertu, tuż po odsłonięciu kurtyny spontaniczne brawa za swe barwne, zielono
-złociste stroje i urocze, pełne kwiatów kapelusze otrzymał 14-osobowy zespół instrumentalny mandolinistów LEŚNE KWIATY z Polskiej Szkoły Sobotniej w Drohobyczu, założony i kierowany przez
nauczycielkę muzyki Panią Lucynę Nielipa. Nastąpiła prezentacja programów przygotowanych przez
dzieci i młodzież z Gródka Podolskiego w opracowaniu Pani Ireny Pierszchajło oraz tańców w wykonaniu zespołu z Kamieńca Podolskiego, według choreografii Pani Oksany Mroczkowskiej, a także
uroczych melodii granych przez zespół mandolinistów z Drohobycza. W zespole tym wyróżnia się
12-letni akordeonista Wasylek Matkowski, oraz ubrany w strój krakowski 11-letni Pawełek Hanusej,
akompaniujący wirtuozowsko mandolinistom na ksylofonie. Pawełek przepięknie recytował również
wiersz nieznanego autora pod tytułem Każdy Polak na obczyźnie... za który otrzymał ogromne, długotrwałe brawa. Mając na uwadze zawsze aktualne przesłanie zawarte w słowach tego wiersza i prośby
licznych osób o udostępnienie jego treści podaję ją niniejszym uwadze szacownych Czytelników:
Każdy Polak na obczyźnie
Żyć powinien w Ojców wierze
Pielęgnować swoją mowę
I przekazać ją młodzieży.
Wszakże ona trwa od wieków,
Jak w niewoli tak w wolności,
Ją Ojcowie nam ustrzegli
Przekazując potomności.

Każdy Polak na obczyźnie
Winien zawsze to pamiętać
Że Ojczyzna – Matka jego
Polska mowa to rzecz święta.
Och, nie rzucaj polskiej mowy
Cóż zdobędziesz w zamian za nią?
Nie rań serca swojej Matki
Bo i obcy ciebie zganią!

Dzieci i młodzież tych zespołów występami swymi bawią, cieszą i wzruszają publiczność, która
podziwia piękne, kolorowe stroje, żywiołowe tańce, urocze melodie. Wśród nich Polkę lwowską
i polonez Michała Ogińskiego Pożegnanie z Ojczyzną wspaniale zagrane przez zespół Leśne kwiaty
z Drohobycza. Także polonez w wykonaniu zespołu tańca Kwiat na kamieniu z Kamieńca Podolskiego, tańczony w pięknych strojach, szczególnie w wyróżniających się balowych sukniach dziewcząt
i we wspaniałym układzie choreograficznym, przy przepięknej muzyce poloneza Wojciecha Kilara
z filmu Pan Tadeusz. Koncert kończy się ROTĄ odśpiewaną przez naszych Kresowych Gości wspólnie z publicznością. Kończy się przepiękne spotkanie z kulturą i uczuciowością Kresów. Rodzi się
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podświadome przeświadczenie o coraz trwalszej, we współczesnej obyczajowości polskiej więzi
społeczności kresowej z Polską i Polski z byłymi Kresami Wschodnimi Rzeczypospolitej. KONCERT
KRESOWY zaszczyciła swoją liczną obecnością elita intelektualna i duchowa Warszawy, wśród której
obecni byli: Pan Profesor Andrzej Stelmachowski Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota
Polska były Marszałek Senatu RP, Ksiądz Prałat Zdzisław Peszkowski Prezes Fundacji Golgota Wschodu,
Pan Roman W. Rybicki Prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Korbońskiego, Profesor Tomasz Strzembosz Honorowy Przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Pan Wiesław TURZAŃSKI 
Prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, Pan Piotr KOJ Przewodniczący Związku Harcerstwa
Rzeczpospolitej, a także, rodem z Borysławia Pan Profesor Tadeusz Wróbel z Wojskowej Akademii
Technicznej i wielu innych wybitnych, oddanych Polakom na Wschodzie mieszkańców Warszawy.
PS. List Pani Marii Buhakowej z Winnik we Lwowie przekazany został przez Polski Czerwony
Krzyż autorowi tego artykułu, który odszukał tę rodzinę we Lwowie. Zawarta w nim prośba, w wyniku licznej korespondencji, po pokonaniu barier formalnych i przy braku sprzeciwu ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, i po znalezieniu pracodawcy została spełniona. Pan Andrzej pracował legalnie w Polsce, w firmie prywatnej przez okres
kilku miesięcy, wykonując prace wykończeniowe przy budowie Zakładu dla Dzieci Specjalnej Troski
w Łubiskach k. Warszawy. Wrócił do Lwowa z własnej inicjatywy jesienią 1993 roku. Rozmawiałem
z Panem Andrzejem telefonicznie 9 grudnia 2001 roku. Żona Jego ukończyła Politechnikę, pracuje
tylko dorywczo, podobnie jak Andrzej, który w swoim zawodzie pracy nie ma. Córeczka ma już 10
lat. Wyczułem, że Rodzinie Pana Andrzeja jest nadal ciężko. Myślę, że Polacy w kraju i w świecie
chcieliby dla tej Rodziny, w imię świętej pamięci, jakże umęczonej i jakże wspaniałej córki Lwowa
i Winnik – Marii Buhakowej, zmarłej w roku 1994 stale coś dobrego czynił. Umówiłem się z Panem
Andrzejem, że gdy będę we Lwowie spotkamy się, pójdziemy razem na cmentarz, aby kwiaty na
grobie Babci położyć, znicze zapalić, modlitwy zmówić…


Przypomnienia rocznicowe na 2017 r.
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23.01. 25 rocznica śmierci Gustawa Russa, artysty fotografika
25.01. 120 rocznica śmierci Jana Zeha, pioniera przemysłu naftowego
29.01. 125 rocznica śmierci Wilhelma Leopolskiego, malarza
31.03. 125 rocznica urodzin Stanisława Maczka, gen. broni WP
8.05. 95 rocznica urodzin Alfreda Schreyera, Honorowego Obywatela Miasta Drohobycza
2.07. 200 rocznica urodzin Jana Zeha, pioniera przemysłu naftowego
12.07. 125 rocznica urodzin Brunona Schulza
23.07. 80 rocznica śmierci Rajmunda Jarosza, burmistrza Drohobycza
27.07. 95 rocznica śmierci Wacława Wolskiego, wynalazcy i przedsiębiorcy
25.09. 50 rocznica śmierci Stanisława Sosabowskiego, gen. brygady WP
9.11 5 rocznica smierci prof. Tadeusza Wróbla
19.11. 75 rocznica śmierci Brunona Schulza
21.12. 125 rocznica urodzin Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, gen. broni,
współtwórcy Polskiego Państwa Podziemnego
AK

Jubileusze członków ZG SPZD
10.03. Władysław Olszewski – 80 lat
16.04. Adam Piotrowski – 85 lat
22.06. Małgorzata Kozłowska-Lelito – 65 lat
9.08. Roman Kinarz – 85 lat
30.11. Mieczysław Mazur – 75 lat

JMP
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Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom)

rodził się 8.06.1930 w Borysławiu jako syn Franciszka i Franciszki
z d. Jędrzejczak. Pochodził z zamożnej rodziny – ojciec był specjalistą od dystrybucji gazu ziemnego. Naukę w szkole powszechnej rozpoczął
w Drohobyczu w 1936 r., gdzie jego ojciec został pracownikiem Polminu
i zamieszkali naprzeciwko rafinerii.   Wypędzony z Ziemi Drohobyckiej,
znalazł się z rodzicami od 1945 r. na Śląsku w Katowicach, gdzie w latach
1948–1954 studiował na katowickim Wydziale Grafiki  krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Autor projektów i realizacji ponad 130 scenografii teatralnych, filmowych i operowych, współpracujący z wybitnymi  artystami,  
jak F. Starowieyski, T. Kantor, J. Szajna. Twórca głośnego plakatu do „Wyzwolenia” Wyspiańskiego przedstawiającego orła w koronie z łańcuchów; cenzura zgodziła się
po długich staraniach na druk tylko kilkudziesięciu sztuk, licząc, że żadna drukarnia nie będzie
chciała takiej liczby wydrukować.  Autorskie pozycje wydawnicze J. Moskala: „Album pisarzy
śląskich”, „Ilustrowany słownik dziejów  Śląska” oraz „Gdzie jest mój teatr”1. Laureat wielu nagród
artystycznych krajowych i zagranicznych. Uhonorowany licznymi odznaczeniami za działalność
społeczną i artystyczną, a także jako działacz Zarządu Okręgu oraz Zarządu Głównego Związku
Polskich Artystów Plastyków.
Po wojnie w Drohobyczu nigdy nie był, kiedy namawiał go bliski kolega, znany kompozytor
Wojciech Kilar, aby uczestniczył w uroczystości wmurowania pamiątkowej tablicy na budynku,
w którym mieszkał we Lwowie, usłyszał: „Ja tam nie pojadę, nie chcę sobie zniszczyć dzieciństwa”.
Jerzy odszedł od nas 19.05.2016 r. jako drohobyczanin i katowiczanin z przymusu, za to już na
całe życie, pozostawiając wielki smutek i żal w swoim artystycznym środowisku. Pożegnała go rodzina, przyjaciele i społeczeństwo.                                                                                                                          
1 Fragment publikacji w tym numerze Biuletynu w rozdziale „Wspomnienia” (Red.).

I

H85

wan Franko. Szkice o literaturze. Kultura, Literaturoznawstwo, Publicystyka, Warszawa – Drohobycz 2016, Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie, 391 s., format 243x175 mm.
Książkę opracowano przez Zjednoczenie Nauczycieli Polskich
na Ukrainie pod redakcją dr Jana Matkowskiego i Ihora Rozłuckiego. W składzie 14 osobowej Rady redakcyjnej znalazł się
też Prezes Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie Adam
Chłopek. Książka ukazała się przy wsparciu Instytutu Książki
w Krakowie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Książka jest bogato ilustrowana i starannie edytorsko opracowana. Wśród 38 szkiców co najmniej 9 odnosi się bezpośrednio do
polskiej literatury.
JMP
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Z okazji osiągnięcia pięknego wieku prosimy przyjąć szczere wyrazy przyjaznej pamięci
i najwyższego szacunku oraz serdeczne życzenia dobra we wszystkich postaciach.
Wiernym Przyjaciołom Ziemi Drohobyckiej życzymy długich jeszcze lat życia
w dobrym zdrowiu i pomyślnym biegu codziennych wydarzeń.



U
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Nasi Matuzalemowie – Jubilaci
Ukończyli 90 lat i więcej

Jerzy Moskal (1930–2016)

Z witryny księgarskiej
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ANDRUCHÓW Anna urodzona 10.12.1922
w Zadach, córka Kazimierza Bodnika i Anny, żona
Franciszka.

JAGIELNICKA PETION Danuta urodzona
1.12.1926 w Borysławiu, córka Kazimierza i Marii
z d. Berezowskiej, mieszka we Wrocławiu.

BADECKI Andrzej urodzony 22.02.1923 w Zadach, syn Józefa i Katarzyny z d. Kiwackiej, mieszka
w Gaworzycach.

KIWACKI Józef urodzony 6.06.1925 w Zadach,
syn Macieja i Antoniny z d. Kiwackiej, mieszka
w Gaworzycach.

BALCZUKIEWICZ Izabela urodzona 23.03.1926
w Majdanie, córka Jana Smolnickiego i Heleny z d.
Błoniarz, wdowa po Wacławie, mieszka w Głuszycy.

MAZURAK Franciszek urodzony 3.06.1924
w Medenicach, syn Jana i Katarzyny z d. Radelickiej, kpt. WP, mieszka w Szczawnie Zdroju.

BARYŁA Stefania urodzona 5.07.1924 w Rychcicach, córka Teodora Krawieckiego i Katarzyny
z d. Furdykoń, mieszka w USA.

PRĄCIK Kazimiera urodzona 2.02.1925 w Medenicach, córka Teodora Malisza i Anastazji z d.
Chłodan, mieszka w Płocku.

BŁAUCIAK Bronisław urodzony 17.04.1925
w Rychcicach, syn Jana i Rozalii z d. Gierczak,
mieszka w Niegosławicach k. Szprotawy.

RUPNIAK Bronisław urodzony 14.06.1924
w Rychcicach, syn Jana i Magdaleny z d. Konik,
mieszka w Jędrzychowie.

CHMURA Kazimierz urodzony 19.06.1922
w Drohobyczu, syn Maksymiliana i Teodozji z d.
Staw, mieszka w Leżajsku.

RUPNIAK Józef urodzony 26.11.1926 w Rychcicach, syn Józefa i Katarzyny z d. Watral, mąż Anny
z d. Tomszyszyn, mieszka w Kostrzyniu n. Odrą.

DUDYCZ Władysław urodzony 28.02.1923
w Schodnicy, syn  Jana i Matyldy z d. Papierkowskiej, mieszka w Mieroszowie.

ŚLUSARCZYK Kazimiera urodzona 19.07.1922
w Majdanie, córka Jana Pasiniewicza i Józefy z d.
Thiell, mieszka w Głuchołazach.

HOSZOWSKA Zdzisława urodzona 21.11.1926
w Borysławiu, córka Macieja i Marii z d. Piszczek,
długoletnia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
ZG  SPZD (1995–2002, 2005–2014), mieszka we
Wrocławiu.

TOKARCZYK Jan urodzony 2.04.1926 w Hruszowie, syn Karola i Panacelii z d. Sawczak, mieszka
w Karłowicach pow. Popielów.
TOPOLA Alfred urodzony 7.11.1926 w Drohobyczu, syn Tomasza i Heleny, mieszka w Mikołowie k. Katowic.                                                          
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Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom)

H7

Nowi Członkowie
Koła Korespondentów SPZD
BUSZTA Bronisław, urodz. w Jędrzychowie
w 1948 r., syn Karola i Rozalii z d. Szczudło,
mieszka w Lubinie. Nr 426.

KNEROWICZ Edward, urodz. w Drohobyczu
w 1929 r., syn Mieczysława i Balbiny z d. Miąsik,
mieszka w Wałbrzychu. Nr 424.

EMERLE Marian, urodz. w Zakopanem
w 1937 r., syn Edwarda i Emilii z d. Schiller,
mieszka w Sulejówku. Korzenie drohobycko
-rychcickie. Nr 429.

LEC Zdzisław, ks. prof. dr hab., urodz. w Bolesławcu, syn Franciszka i Heleny z d. Filip,
mieszka we Wrocławiu. Korzenie drohobyckie.
Nr 428.

GABRYSZ Stanisław, urodz. w Głogowie
w 1956 r., syn Józefa   i Marii z d. Badeckiej,
mieszka w Gaworzycach. Korzenie Zady k. Wołoszczy. Nr 427.

NATURSKA Krystyna, urodz. w Krakowie
w 1945 r., córka Stanisława Sudek i Franciszki
z d. Smoczkiewicz, mieszka w Krakowie. Korzenie drohobyckie. Nr 432.

GUMIENNY Zdzisław, urodz. w Drohobyczu
w 1933 r., syn Józefa i Hanny z d. Sikora, mieszka w Toruniu. Korzenie drohobycko-rychcickie.
Nr 433.

RATTER Bożena, urodz. w Częstochowie
w 1951 r., córka Stefana Wojtyry i Honoraty z d.
Szymocha, mieszka w Warszawie. Sympatyk
Kresów. Nr 430.

IWANICKA-STRĘK Anna, urodz. w Zakopanem, córka Karola Iwanickiego, mieszka
w Zakopanem. Korzenie drohobyckie. Nr 431.

SERWATKA Andrzej, urodz. w Bolesławcu
w 1947 r., syn Bartłomieja i Czesławy z d. Diug,
mieszka w Bolesławcu. Korzenie drohobyckie.
Nr 425.
SZYMCZYSZYN Czesław, urodz. w Gaworzycach w 1958 r., syn  Ignacego i Krystyny z d.
Jędrzejczak, mieszka w Gaworzycach. Korzenie
Zady k. Wołoszczy. Nr 435.                                 

Kantorowe kursy walut na Ukrainie 27.02.2017, Lwów

H82

Kurier Galicyjski 2017 nr 4 (271)

Kupno

UAH ukraińska hrywna

Sprzedaż

26,90
28,50
6,60
33,00
4,45

1 dolar USD
1 euro EUR
1 złoty PLN
1 funt brytyjski GBR
10 rubli rosyjskich RUR

27,08
28,60
6,67
34,65
4,47

Red.
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Odeszli, ale pozostają w naszej pamięci

Serdecznie witamy nowych Członków naszego Stowarzyszenia przyjętych do Koła Korespondentów na posiedzeniu Zarządu Głównego SPZD 10.12.2016 r.

KIWACKI Adam, urodz. w Gaworzycach¸
syn Antoniego i Anny z d. Badeckiej, mieszka w
Częstochowie. Korzenie Zady k. Wołoszczy. Nr
434.

wiadomości półroczne

Wszystkim Rodzinom Naszych Drogich Zmarłych wyrazy głębokiego współczucia
składa Redakcja. Niech wdzięczna pamięć o Nich nam zawsze towarzyszy…
 ANTOCHÓW Janina *19.03.1921 Dąbrowa Górnicza †21.10.2015 Dobroszyce, pochowana w grobie rodzinnym w Grębocicach,  
córka Bazylego Turka i Marii Czerwiec, wdowa
po Henryku (1920–1995), działaczu harcerskim
na Polminie, oboje pomagali przesiedleńcom
i Żydom na stacji kolejowej w Drohobyczu,
działaczka Koła SPZD we Wrocławiu (Red.).
 BACH Mieczysław *12.2.1925 Felsztyn
†1.06.2015 Strzelin, syn Szymona i Marii z d.
Świerniak. Pozostawił żonę Elżbietę. Korzenie
rychcickie.
 BADECKA Anna *10.02.1918 Zady
†23.09.2014 Gaworzyce, z domu Mielnik, żona
Jana. Pozostawiła dzieci: Jana, Janinę, Marię,
Mariana i Stanisława.
 BADECKI Zygmunt *1956 Gaworzyce
†2015 Gaworzyce, syn Andrzeja i Zofii. Pozostawił żonę Marzenę i córkę.
 BŁAUCIAK Katarzyna *14.04.1920
Rychcice †17.08.2016 Nowa Sól, córka Tomasza
Gałamana i Anny z d. Antonik, żona Jana. Pozostawiła dzieci: Eugeniusza, Teresę i  Zbigniewa.
 BODNIK Katarzyna *4.04.1934 Zady
†7.07.2014 Lubienia, córka Antoniego Makarewicza i Anny z d. Law, żona Kazimierza.
 CHAMUŁA Ryszarda *20.03.1937 Majdan †22.11.2016 Siemianowice Śl., córka Mariana Ejslera i Jadwigi z d. Smolnickiej, żona Jana.
Pozostawiła syna Józefa. Członek KK nr 195.
 CHLEBDA Jacek *3.11.1946 Głuchołazy
†25.01.2017 Opole. Członek Honorowy SPZD.
Działacz harcerski. Wielki sympatyk Drohobycza, organizator przyjazdów do Polski drohobyckich „Orlików”. Pozostawił żonę Barbarę
i dzieci: Macieja i Zofię.

 CZARKOWSKI Ryszard *10.09.1938
Borysław †24.08.2016 Szczecin, syn Antoniego i Antoniny z d. Jasińskiej. Abs. Politechniki
Szczecińskiej, Dyr. Wydz. Zjedn. Gosp. Rybnej
w   Szczecinie. Pozostawił żonę i synów: Andrzeja i Marka. Członek KK nr 308.
 CZERWONKA Janusz Stefan *1.02.1944
Borysław †11.02.2017 Wabrzych, inż. elektryk.
 DIRYCZ Stanisław *8.05.1925 Drohobycz †1.06.2016 Gliwice, syn Antoniego
i Marii z d. Werhun. Aresztowany w 1944 r. za
działalność w AK. Pozostawił synów: Pawła
i Piotra.
 DROZD Aniela *26.12.1924 Rychcice
†07.2016 Nowiny. Córka Marcina Bundziów
i Katarzyny Jach, żona Piotra. Pozostawiła dzieci: Jana, Leonarda, Marię  i Tadeusza.
 DUDYCZ Mieczysław *1921 Schodnica
†12.2015 Australia, syn Jana i Matyldy z d. Papierkowskiej. Działacz   Polonii Australijskiej.
Pozostawił dzieci: Barbarę i Jerzego.
 DUDZIAK Maria *17.01.1919 Rychcice
†7.12.2016 Witnica. Córka Jana Tomczyszyna i Rozalii z d. Konik, żona Jana. Pozostawiła
dzieci: Adama, Stanisława i Zdzisława.
 DUDZIAK Władysław *1933 Rychcice †3.11.2016 Tychy. Syn Mikołaja i Anny z d.
Mazur. Pozostawił żonę Teresę i dzieci: Bożenę,
Janusza, Małgorzatę i Mariolę.
 EMERLE Jerzy *20.11.1936 Drohobycz
†6.02.2016 Biała Prudnicka, syn Bronisława
i Stefanii z d. Fiszer. Pozostawił synów: Janusza
i Stanisława.
 FURTAN Anna *28.06.1925 Rychcice
†27.03.2016 Gorzów Wlkp., córka Wincentego
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Wojtuściszyna i Rozalii z d. Maćkały, żona Jana.
Pozostawiła dzieci: Alicję, Eleonorę, Łucję, Tadeusza.
 GARBICZ Bolesław *5.01.1929 Medenice †29.07.2016 Suliszewo, syn Piotra i Justyny z d. Szymańskiej. Pozostawił żonę Kazimierę
i dzieci: Franciszkę i Stanisława.
 GUMIENNA Danuta *17.05.1933 Międzyrzec Podl. †1.9.2016 Toruń, z d. Tarasiuk.
Pozostawiła   męża Zdzisława i synów: Artura
i Mariusza. Członek  KK nr 433.
 KAMIENIECKA Jolanta Ludwika *1942
Drohobycz †20.05.2016   pochowana w Jazgarzewie, córka Jana Orczykowskiego i Anny
Smoleń, siostra o. Dominika Orczykowskiego.
Pozostawiła córkę  i dwoje wnucząt (Red.).
 KOPER Urszula *3.09.1927 Drohobycz
†2016 Tarnów, córka policjanta Stefana Latawskiego i Janiny  z d. Korpak, żona Kazimierza,
deport. 13.04.1940 z matką i braćmi Janem
i Kazimierzem do Kazachstanu. Pozostawiła
córkę Aleksandrę. Członek KK nr 160.
 KOWAL Tadeusz *1948 Suliszewo
†29.07.1916 Suliszewo, syn Kazimierza i Tekli
z d. Junak. Pozostawił dzieci: Beatę, Macieja
i Tomasza. Korzenie medenickie.
 KUCOMARKU Danuta *28.01.1931
Rychcice †1.08.2015 Wrocław, córka Franciszka Świerniaka i Heleny z d. Buca.
 LEGOCKA Izabela *8.06.1938 Drohobycz †24.06.2015 Kłodzko, córka Klaudiusza
i Wandy Porczak.
 LEŚNIAŃSKA Olga *1.08.1921 Medenice †14.09.2016 Barnimie, córka Mikołaja Garbicza i Anny Serebiak. Zesłana z ojcem i rodzeństwem na Sybir. Pozostawiła dzieci: Annę,
Emilię, Izabelę, Marię i Mariana.
 LEŚNIAŃSKI Józef *1936 Medenice
†05.2015 Suliszewo, syn Grzegorza i Marii z d.
Szymańskiej. Pozostawił żonę Janinę i dzieci:
Józefa i Romana.
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 MACUDA Roma *16.02.1943 Rychcice
†13.09.2016 Łaziska k. Bolesławca, córka Piotra Jędruszków i Antoniny z d. Świerniak. Pozostawiła męża Jerzego i córki: Beatę i Ewę.

 PĘKALA Andrzej *12.04.1942 †18.12.2016
Białystok, syn Jana i Józefy z d. Ciołko. Pozostawił żonę Teresę i dzieci: Bartosza i Magdalenę.
Członek KK nr 146.

 MAKAREWICZ Agata *25.07.1927 Wołoszcza †16.12.2014 Kuźnica Katowska, córka
Franciszka Makarewicza i Katarzyny z d. Terszczak, żona Jana. Pozostawiła dzieci: Annę, Jana,
Romana i Stefanię.

 PÓŁTORANOS Mieczysław *4.07.1920
Borysław †21.01.1991 Zabrze, syn Franciszka
i Aleksandry z d. Kolado, mąż Urszuli Zborowskiej z którą miał trzech synów, (wspomnienia
w tym Biuletynie).

 MAKAREWICZ Michał *25.02.1925
Wołoszcza †26.04.2016 Biały Bór, syn Franciszka i Katarzyny z d. Tereszczak. Pozostawił
dzieci: Annę, Bogdana i Marię.

 PÓŁTORANOS Urszula *6.09.1923 Borysław †10.04.2015 Zabrze, córka Franciszka
Zborowskiego (Sybiraka i działacza PPS) i Marii z d. Hoffman. Żona Mieczysława. Pozostawiła syna Janusza.

 MAZUR Katarzyna *3.11.1925 Rychcice
†4.06.2015 Gorzów Wlkp., córka Stanisława Sikory i Julii z d. Furtan, żona Grzegorza. Pozostawiła dzieci: Leonorę i Stanisława.
 MĘCIŃSKA Wiesława *1934 Borysław
†5.01.2017 Wałbrzych. Córka Filomena Męcińskiego i Rozalii.
 MOSKAL Jerzy *8.06.1930 Drohobycz
†19.05.2016 Katowice, syn Franciszka i Franciszki z d. Jędrzejczak.  Artysta plastyk, scenograf, scenarzysta. Pozostawił żonę Danutę.
Wspomnienie w tym Biuletynie.
 NASIADKO Janina *12.11.1937 Rychcice †5.11.2016 Lubin, córka Piotra Pielecha
i Rozalii z d. Wojtuściszyn. Pozostawiła syna
Janusza.
 PAGACZ Janina *22.08.1922 Drohobycz
†5.2014 Biecz, córka Juliana Nabywańca i Zofii
z d. Bukała, żona Leopolda. Pozostawiła dzieci:
Alicję, Bogusława, Elżbietę, Jadwigę i Mieczysława.
 PASINIEWICZ Janina *25.6.17 Majdan
†2014 Lubin, córka Józefa Ejslera i Heleny z d.
Wilińskiej. Pozostawiła męża Rudolfa i córkę
Aldonę.
 PIĘKNA Aldona *1940 Majdan
†14.03.2016 Lubin, córka Rudolfa Pasiniewicza
i Janiny z d. Ejsler. Pozostawiła męża Ryszarda
i dzieci: Janinę i Witolda.

 PTASZKIEWICZ Janina *4.10.1915
Drohobycz †11.2014 Staszów, córka Stanisława Kindykiewicza i Kornelii z d. Feduszko,
żona Stanisława. Pozostawiła synów: Andrzeja,
Leszka i Tadeusza.
 SAMCZUK Łucja *15.07.1935 Drohobycz
†2015 Wałbrzych, córka Sykstusa Misiewicza
i Anieli z d. Szydłowskiej. Członek KK nr 225.  
 SKIBA Zofia *29.01.1930 Medenice
†31.01.2015 Niezabyszewo, córka Józefa Leśniańskiego i Tekli z d. Żuk. Pozostawiła męża
Władysława i  dzieci: Bogumiła, Danutę, Krystynę i Teresę.
 SMOLNICKI Józef *2.04.1923 Majdan
†30.07.2016 Nowa Ruda. Syn Józefa i Franciszki z d. Wilińskiej.
 STASZKIEWICZ Lidia *3.03.1930 Lisznia †15.08.2016 Gorzów Wlkp., córka Teodora
Borysławskiego i Józefy z d. Mőnzera. Działaczka TMLiKPW. Pozostawiła córki: Katarzynę i Małgorzatę. Członek  KK nr 404.
 STECUŁA Zbigniew *30.08.1932 Medenice †19.06.2016 Bytom, syn Romana i Eugenii

z d. Lechowicz (Lechowin). Pozostawił żonę
Marię i dzieci: Jagodę, Joannę i Leszka.
 STEFANIAK Anna *26.07.1954 Bytom
†4.10.2016 Bytom, córka Bolesława Głogowskiego i Czesławy z d. Raińskiej. Córka Członka honorowego SPZD Czesławy Głogowskiej
fundatorki „Domu Polskiego” w Drohobyczu
przy ul. Truskawieckiej. Pozostawiła dzieci:
Izabelę i Leszka.
 SZCZERBICKA Eleonora *1929 Rychcice  †09.2015 Gorzów Wlkp., córka Franciszka
Hańczuka i Kazimiery z d. Małycz, żona Zygmunta.
 ŚWIECH Józefa *20.01.1924 Drohobycz
†24.01.2014 Wrocław, córka Ignacego Hubickiego i Katarzyny. Siostra znanego kuriera Jana Hubickiego. Pozostawiła córkę Ewę.
 ULICKA Krystyna *28.08.1928 Drohobycz †27.10.2016 Kraków, pochowana w Batowicach, córka Waleriana, sekretarza sądu
w Drohobyczu, ofiary NKWD (Lista Ukraińska)
i Zofii z d. Zawady, deportowana z matką i bratem Stanisławem 13.04.1940, wrócili w 1946 r.
(Red.).
 WILIŃSKI Józef *4.07.1936 Majdan
†15.07.2016 Ścinawa Nyska, syn Wilhelma i Stefanii z d. Ejsler. Cała rodzina była zesłana na Sybir (Tuligany). Pozostawił żonę Emilię i synów:
Aleksandra i Mariusza.
 WÓJTOWICZ Witold *25.04.1947 Lublewo †4.04.2016 Lubin. Syn Władysława i Marii z d. Pasiniewicz. Pozostawił żonę Janinę i synów: Rafała i Tomasza. Korzenie majdańskie.
 ZYSK Emilia *1941 Medenice †2016 Suliszewo, córka Stanisława Mazuraka i Marii z d.
Mazurczak. Pozostawiła dzieci: Małgorzatę.    
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Władysław Olszewski – Bolesławiec (Bytom) 	
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Wpłaty na konto bankowe ZG SPZD
w okresie od 1.07. do 31.12.2016
Od Redakcji: Wykaz, który publikujemy stanowi potwierdzenie przyjęcia wpłaty przez księgowość
ZG SPZD. Informuje o całej kwocie wpłaty (łącznie składki członkowskie, dotacje na fundusz wydawniczy, darowizny). Imienną ewidencję składek członkowskich Koła Korespondentów prowadzi nadal
jego Przewodniczący.
Wykaz nie obejmuje środków otrzymywanych przez Koła Terenowe SPZD. Wpłaty w walutach obcych są podawane w przeliczeniu na złotówki, a wielokrotne są sumowane.
Środki z funduszu wydawniczego i darowizn są także wykorzystywane na podstawie uchwał Zarządu
Głównego na pomoc dla najbardziej potrzebujących krajanów lub placówek na Ziemi Drohobyckiej.
Nazwisko i imię wpłacającego, numer ewidencyjny Koła Korespondentów,  miejsce zamieszkania,
wpłata w złotych w zaokrągleniu.
Aleksandrowicz Danuta, 189 – Szczecin
100
Badecki Edward, 348 – Ząbkowice Śl.
200 + 200
Błaszkiewicz Jerzy, 354 – Ziębice 	
150
Bożenko Lech Stanisław, 382 – Toruń
150
Bożenko Waldemar, 305 – Francja
90
Buszta Bronisław, 426 – Lubin
100*
Daca Janina Alicja – Kraków
15
Dudak Krystyna, 359 – Bolesławiec
100*
Dudziak Adam, 313 – Jędrzychów
50 *
Dudziak Marian, 213 – Jeninek
200
Dudziński Zdzisław, 72 – Gorzów Wlkp.
100
Dynia Zdzisław, 234 – Gliwice
100
Fenc Elżbieta, 180 - Prabuty
50
Furmanek Janina, 207 – Międzyrzecz
70
Gabrysz Stanisław, 427 – Gaworzyce
50 *
Garbicz Roman, 326 – Świnoujście
150
Garbaczewska-Bryniarska Krystyna, 209 –
Pietrzykowice	 70
Gąsiewicz Danuta – Choszczno
45
Ginda Jerzy, 129 – Szczecin
35
Golonka  Anna, 306 – Wrocław
50
Gruszka Kamil – Bolesławiec
40
Grünberg Elżbieta, 375 – Warszawa
100
Gumienny Zdzisław, 433 – Toruń
150
Gutaj Teodor, 215 – Jelenia Góra
110
Hac Bronisław – Wrocław
50
Haluch Tadeusz, 346 – Bolesławiec
50 *
Herbeć Beata, 229 – Wilkoszyn
250
Huczkowski Jerzy, 104 – Kraków
300
Iwanicka-Stręk Anna, 431 – Zakopane
60
Iwaszkiewicz Barbara – Warszawa
100
Jaworski Mirosław, 376 – Będzin
35
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Junak Zbigniew – Dobra (?)
50
Kaczmarek Alicja, 265 – Bytom
50
Kapusta Stanisława, 312 – Gorzów Wlkp. 100
Karaś Jerzy, 67 – Gorzów Wlkp.
50
Kawczyński Wiesław, 383 – Warszawa
100
Kazieczko Jerzy, 150 – Jelenia Góra
70
Kądziołka Marta, 266 – Bytom
50
Kindykiewicz Leszek – Kraków
100
Klementowicz  Ryszard Jerzy, 205 – Kraków
200
Kobylecki Jerzy, 204 – Gliwice
60
Kobylecki Ryszard, 324 – Wielka Brytania 280
Kołodziej Maria, 374 – Myślenice
200
Kowal Maria, 418 – Choszczno
35
Kowalski Robert, 249 – Bolesławiec
220
Krawczyk Krystyna, 387 – Bolesławiec
100 *
Krzosek Anna,166 – Nowa Ruda
100
Kułakowski Michał, 416 – Warszawa
60
Lenart Ryszard, 193 – Węgliniec
135 + 135
Lorenz Krzysztof – Wrocław 	
150
Lec Zdzisław, 428 – Wrocław
150
Leśniański Józef, 231 – Choszczno
50 + 50
Lindest Halina, 252 – Dania		
200
Luks Barbara, 240 – Oświęcim
300
Malec Andrzej, 226 – Gliwice
150
Marcinkowska Czesława, 194 – Gliwice
100
Milczarek Zbigniew, 350 – Tomaszów Maz.
100
Miler Emil, 259 – Gdańsk
50
Mrożek Józefa, 246 – Żagań 	
35
Mulicka Barbara – Wrocław
50
Müler Jan, 169 – Nowa Ruda
100
Niżankowska Maria, 147 – Wrocław
100
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Nowicka Alicja – Szczecin
50
Olesiak Jerzy, 274 – Sosnowiec
100
Olszewski Władysław, 100 – Bolesławiec
100
Pelc-Radlak Iwona, 380 – Będzin
35
Pielech Zdzisław, 291 – Sosnowiec
70
Piłko Anna Maria, 381 – Warszawa
130 + 130
Piotrowska Alicja, 58 – Kraków
100
Podolak Mieczysław, 370 – USA	
300
Podwiński Antoni – Bytom
100
Pyka Elżbieta, 221 – Strzelce Opolskie
120
Ratter Bożena Stefania, 430 – Warszawa
300
Rejdych Ilona, 279 – Tychy
100
Ruczkowska Ludmiła, 138 – Kłodzko
135
Rycej Stanisława – Zielona Góra
30
Seredyński Janusz Stanisław, 408 – Opole
60 (6x10)
Sobol Artur, 411 – Mielec
100
Serdeczny Wiesław, 280 – Szczawno Zdr. 100
Staruszkiewicz Bożena, 318 – Łęczyca
50
Stasiak Jerzy, 156 – Tychy
150
Styczyński Zbigniew, 141 – Gliwice
50
Swaryczewski Tadeusz Stanisław, 341 –
Gliwice
100
Świerniak Andrzej, 367 – Bytom
70
Świerniak Kazimierz, 143 – Szczecin
50
Świerniak Wiesław, 385 – Bolesławiec	 50
Urbanowicz Wiesław, 149 – Kraków
300
Wałęga Chwastek Halina, 325 – Gliwice
35
Waloch Stanisława, 23 – Sulechów
50
Wilczewski Witold, 420 – Wrocław
135
Wojtuściszyn Franciszek, 284 – Nowiny W. 200
Wojtuściszyn Mariusz, 384 – Witnica
100
Wołoszański Bogusław, 386 –
Konstancin-Jeziorna
500
Wygnaniec Jerzy, 162 – Gorzów Wlkp.       100*+25

Zemuła Tadeusz – Jaworzno
(na szkołę w Borysławiu)
Zabawczuk Wanda, 357 – Otmuchów
Zaborska Halina, 322 – Ząbkowice

100
50
50

Wpłaty na remont kościoła farnego
w Drohobyczu
Kołudzki-Stobbe Romuald – Warszawa
300
Krzosek Anna,166 – Nowa Ruda
50
Mazur Mieczysław – Wrocław
300
Wpłaty na remont grobu
pp. Biluchowskich w Zakopanym
Dynia Zdzisław, 234 – Gliwice
50
Furmanek Janina, 207 – Międzyrzecz
100
Garbaczewska-Bryniarska Krystyna, 209
30
Gutaj Teodor, 215 – Jelenia Góra
20
Huczyński Bogusław
50
Iwanicka-Stręk Anna, 431 – Zakopane
40
Kaczorowski  Zbigniew
50
Lenart Ryszard, 193 – Węgliniec
20
Lorenz Krzysztof – Wrocław  	
100
Majkotrans  Sp. z o.o. Wrocław
500
Marcinkowska Czesława, 194 – Gliwice
40
Mazur Mieczysław – Wrocław
100
Miler Emil, 259 – Gdańsk 	
40
Niżankowska Maria, 147 – Wrocław
20
Olszewski Władysław, 100 – Bolesławiec
100
Pielech Zdzisław, 291 – Sosnowiec
20
Piłko Anna Maria, 381 – Warszawa
40
Ruczkowska Ludmiła, 138 - Kłodzko
50
Świerniak Andrzej, 367 – Bytom		
10
Wojtuściszyn Bronisław, 338 – Gorzów Wlkp.
10
Zabawczuk Wanda, 357 – Otmuchów
50

*Wpłaty gotówkowe za pośrednictwem Przewodniczącego Koła Korespondentów.
Składka roczna Członka Korespondenta SPZD wynosi 35 zł dla emerytów, 50 zł dla pracujących,
dla mieszkających za granicą równowartość 20 EUR (p.4 Uchwały ZG SPZD z 19.09.2009 r.). Członkowie Korespondenci zamieszkali na Ukrainie są zwolnieni ze składek członkowskich (Uchwała ZG 
SPZD z 13.06.2015 r.).

Za wszystkie wpłaty bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy o dalsze na konto:
30 1240 6670 1111 0000 5640 6858
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Errata do Biuletynu SPZD nr 19 (2016)
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(kolumna (szpalta): l. – lewa, p. – prawa)

Strona
28
68
107
108
110

Wiersz
19od d.
12 od d.
7 od g.
17 od d.
16 od g.

Jest
fięąrzymskokatolicką
Kazimierz Ogonowski
Mariana
GOLIC Eugenia
349 – Ząbkowice Śl.  00

Powinno być
fią  rzymskokatolicką
Krzysztof Ogonowski
Marcina
GOLIS Eugenia
349 – Ząbkowice Śl.     200

kl
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Zaproszenie na obchody – październik 2016

Nowe obrazy Feliksa Lachowicza. Ilustracje do artykyłu na str. 123
1. Święta Anna. Drugi znany w dorobku Feliksa Lachowicza obraz olejny (360x240 mm), obok dotychczas znanego
obrazu prezbiterium kościoła św. Bartłomieja w Drohobyczu.
2. Dworek szlachecki, akwarela (270x370 mm)
3. Pejsaż wiejski, akwarela (230x300 mm).
4. Dąb-kapliczka, akwarela (230x330 mm),
Poz. 3 i 4 to jedyne znane dotychczas wiejskie widoki w dorobku F. Lachowicza

